
 
Referat   
  
  

Skolebestyrelsesmøde Frederiksbjerg Skole 04.09.2018 
  
  

Forældrevalgte   Medarbejderrepræsentanter og 
elevrepræsentanter   

Ledelsesrepræsentanter  

Carsten Primdahl  
Grethe Sandholm  
Kari Moseng 
Lotte Svane  
Malene Vestergaard 
Runa Hyldegård Jepsen 
Sune Henriksen 

Helle Printz Sørensen, pædagog   
Morten Øbro, lærer  
 
Elevrepræsentanter: 
Abdul Cumar 8.I næstformand 
Amalie 9.IB – afbud formand 
 

Jette Bjørn Hansen, skoleleder   
Gitte Baggesen, pæd.leder indskoling (ref) 
Mette Malmros, pæd.leder melemtrin  
Solveig Klyvø, pæd.leder udskoling  
Mads Hansen, administrativ leder 
 

 

Referat: Gitte 
Ordstyrer: Sune 

 

Konstituering  
Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden og fortalte hver især om deres hjertesager 
 
Sune blev valgt som formand 
Runa blev valgt som næstformand 
 

Fastlæggelse af forretningsorden: 
 

Bilagene ’Styrelsesvedtægt Skolebestyrelser’ og ’Aarhus og Skolebestyrelsens forretningsorden fra oktober 

2017’ blev gennemgået og besluttedes at være gældende for nuværende bestyrelsen med følgende 

tilføjelser: 

 
Tilføjelse: stk. 3 forlænges med ’på første møde’ 
Tilføjelse af nyt punkt: Referatet betragtes som godkendt, hvis referenten, efter at det er fremsendt, ikke 
hører fra bestyrelsen indenfor 5 hverdage. 
 
(Bestyrelsen aftalte at gøre kommunikationen tydeligere og mere effektiv ved at skrive i emnelinjen på 
mails hvilken karakter en mail har. F. eks: til orientering/drøftelse/beslutning.) 
 

Høringssvar til offentlig høring i forhold til sparekatalog 
 
Præsentation af høringssvar fra MED, skolens samarbejdsorganisation. 
 
Der er lavet høringssvar i forhold til: 
 

• Ny forankring af det administrative TAP-personale 

• Ændret struktur for skole og dagtilbud 

• Samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge 



 
Jette præsenterede hovedpointerne i de 3 høringssvar. 
 
Bestyrelsens foreløbige høringssvar blev drøftet i grupper. 
Runa samler gruppernes input til bestyrelsens høringssvar. Dette sendes rundt til bestyrelsens medlemmer 
til godkendelse. 
 
Afhængig af morgendagens besparelsesforslag besluttes efterfølgende om der er behov for et 
bestyrelsesmøde.  
 
Skolebestyrelsen vil ligeledes arbejde for at bakke op om et fælles høringssvar fra skolebestyrelserne i 

Aarhus. 

 

Fra elevrådet: 
Abdul fortalte om det første elevrådsmøde, som udover valg af formand og næstformand handlede om 
udearealerne. Der var ikke tid til at komme med nye ideer på mødet. 

 

Nedenstående punkter udskydes: 
 

Årshjul for 2018-19 og forslag til emner 
Møderne fastlægges til kl. 17-20 med mindre andet aftales. 
Tirsdag 4. september, torsdag 4. oktober, onsdag 21. november, mandag 14. januar, tirsdag 26. februar, 
torsdag 4. april, tirsdag 7. maj, torsdag 20. juni. 
Formandsskabet laver et forslag til indhold på møderne. 
 

Evt: 
Skriftlig orientering om opstart for 7. årgang samt læringsplatformen Min Uddannelse 
Skolebestyrelsernes dag: 19. september kl. 19.00-21.30 
Skolebestyrelsens årsberetning? 
  
 


