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Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 

 
Medlemmer: Bjørn Visborg (BV), Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Nicolai 

Hessellund (NH) Anne Markussen (AMA), Tina Ahrensback Knudsen (TAK), Marie 

Freek Thomsen (MT), Anne Melchior Jensen (AJ), Rikke Bonderup (RB), Morten B. 

Randers Thomsen (MRT), Pernille Vestergaard (PV), Tina Bang Kristensen (TK), Lotte 

Dige Nielsen (LN), Louise Sigvartsen (suppleant), Lucas Martens (9.C), Axel Moen 

(9.A). 

 

Fraværende: Rikke Bonderup (RB), Tina Ahrensback Knudsen (TAK), Lucas Martens 

(9.C), Axel Moen (9.A). 

 

Dagsorden 
 

0. Valg af ordstyrer 

PB vælges 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendes 

 

2. Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

Ingen meddelelser 

• Skoleledelsen 

Besøg af skolechef 

http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
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Info omkring AULA – Forslag omkring at der tages et billede af alle be-

styrelsesmedlemmer. 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Ingen meddelelser 

• Eleverne 

Ingen elever tilstede 

 

3. Henvendelse fra forældre 

Ingen henvendelser 

 

4. Brug af device (genoptages fra sidste møde) 

- Vi drøfter netetik på de sociale medier. I den forbindelse vil BV orientere 

om materialet ”Dit liv på nettet.” 

 

PB informerer omkring materialet ”Dit liv på nettet”, som flere årgange 

bruges i deres årsplaner. Heriblandt 2., 3., 4., 6., 8. klasse. 

Forslag om at brugen af devicen tages op til forældremøder. 

 

Der stilles spørgsmål til formålet omkring brugen af iPads i DUSSEN ons-

dage – F.eks. brugen af skydespil, samt youtube videoer på DUS iPads. 

Opladning af chromebooks foregår hos nogle på skolen, men skal ske der-

hjemme. 

 

5. Ændring af valgperiode. (Bilag 1 – udsendt 04.09.19)  

- Der er åbnet mulighed for at ændre valgperioden i skolebestyrelsen fra 4 

til 2 år. Dette drøftes og der tages en beslutning. 

 

På baggrund af drøftelser vedtages, at valgperioden ikke ændres.  

 

6. Økonomi 

- BV orienterer om skolens økonomi. 



 

         3/4 

 

BV informerer kort om prioriteringer omkring skolens økonomi, samt vores 

forventede resultat. 

 

7. Eventuelt. 

Skolebodens udvalg tages op til drøftelse på kommende møde. 

Skolernes motionsdag tages op på et kommende temamøde i skolebestyrel-

sen. 

Indhold til storforældremøde planlægges på kommende møde. 

Nytænke koncept omkring dialogmøde med forældrerådene. 

 

 
 

 
Venlig hilsen 

  

 
Bjørn Visborg 

Skoleleder 
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Datoer for kommende skolebestyrelses-

møder 

Skoleåret 2019/20 

Alle møder er fra kl. 17.30 – 19.30 

Torsdag d. 7/11-19 (storforældremøde) 

Onsdag d. 4/12-19 

Tirsdag d. 14/1-20 

Torsdag d. 13/2-20 

Mandag d. 23/3-20 

Tirsdag d. 5/5-20 

Onsdag d. 17/6-20 

 


