
Referat 
Skolebestyrelsesmøde Frederiksbjerg Skole 09.01.2020 
  

Forældrevalgte   Medarbejder- og 
elevrepræsentanter   

Ledelsesrepræsentanter  

Runa Hyldegård Jepsen, forperson 
Kari Moseng, næstforperson 
Carsten Primdahl  
Grethe Sandholm: afbud 
Lotte Svane  
Malene Vestergaard 
Sune Henriksen - afbud 
Suppleanter: 
Thomas Maribo (ordstyrer) 
Camilla Østergaard 

Morten Øbro, lærer  
Mikael Møller, pædagog 
Cecilie Dahl Pedersen,9.KP 
Audrey Faith Morris, 7.KP  

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

 

Orienteringspunkter: 
1. Formandskab: Mødedato ændres fra 26/2 til 26/3. Punktet budget behandles på mødet d. på 26/3 

 
2. Ledelse: Der er udsendt en invitation til bestyrelsen om kommunens strategi for STEAM.  

Vi har fremskrevet regnskabet for 5/12 dele af året. Vi har besluttet små tilretninger som 
bestyrelsen orienteres om d. 26/2. 
Vi oplever at en del af de ældste elever drikker energidrik på skolen og at der er elever der bestiller 
pizza til levering på skolen i frokostpausen. Dette drøftes under punktet ’aktuelt’ 

 
3. Medarbejdere: Pædagogerne har arbejdet for mange dage i ferierne, disse dage afspadseres eller 

udbetales i løbet af årets ferieperiode. Det skaber lidt usikkerhed, men der er styr på det. 
 

4. Elevrådet: Der nedsættes grupper, som arbejder med brug af blå futter, hyggeligere miljø i 
udskolingen og udearealer. 

 

Aktuelt: 
Skolen har modtaget en henvendelse fra forældre i 5.d.  vedr. spisning. Forældrene mener at børnene har 
for lidt tid til spisning og at der smides for meget mad ud. 
Jette har kontaktet klasselæreren og elevrådet vedr. dette. Klasselæreren har talt med børnene om at de 
ville få mere tid til spisning, hvis de går ned i cafeen når spisningen starter, i stedet for at ’hænge ud’ i 
garderoben. Jette har fulgt op og har fået tilbagemeldinger fra børnene og klasselæreren om at det har 
hjulpet. Anne Sofie fra cafeen oplever ikke, at der smides særlig meget mere mad ud for mellemtrinnet. 
Runa laver et svar til forældrene, som hun sender rundt til bestyrelsen, hvorefter forældrene får svaret. 
 
Henvendelse vedr. energidrik og bestilte pizzaer. 
Der er enighed om at energidrikke ikke hører hjemme på skolen. Det er ikke foreneligt med at være i en 
læringskontekst. Vi ønsker ikke at lave for detaljerede ordensregler. Vores eksisterende principper om Mad 
og måltider beskriver udmærket, hvordan vi forholder os til dette: ”Midt på dagen har alle elever og lærere 
en halv times spisepause, som afvikles årgangsvis i Caféen- hvad enten man nyder skolens madordning eller 
den medbragte madpakke. Skolen medvirker derved til at eleverne får spist deres mad og at de oplever 
måltidet, som et naturligt, værdifuldt samlingspunkt.” 
Ledelsen skriver til de berørte forældre, og orienterer dem om den kedelige trend med energidrik og 
henviser til skolens principper. Det samme gælder bestilling af pizzaer.  



 

Beslutningspunkter   

Anden godkendelse af forretningsordenen. 
Bestyrelsen beslutter at ’formand/næstformand’ udskiftes med’ forperson/næstforperson.’ 

Skolebestyrelsens forretningsorden er dermed gældende. 

I dagsordenen skrives fremover ind hvem der har dirigentfunktionen. Denne går på skift. 

 

Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med ny model for kvalitetsopfølgning 
Høringssvaret skal være inde 31/1  

Det er et omfattende materiale og bestyrelsen beslutter at nedsætte en gruppe, der arbejder videre med et 

høringssvar. Runa, Thomas og Carsten melder sig til dette.  

Spørgsmål der kan stilles:  

Det giver god mening, at kvalitetsopfølgningen er ændret til at være gældende i et 6-18 årsperspektiv, da 

det er den måde vi har organiseret børnenes liv på.  

Er de rigtige datakilder rapporten bygger på? Bør der inddrages flere kvalitative data? 

Kan bestyrelsen bruge rapporten til i forhold til den tilsynsopgave den har? 

 

Status og evaluering på sammenhængen mellem praktiskmusiske valgfag og udskolingslinjerne. 
Casper (lærer), Lotte og Solveig præsenterer oplæg til evaluering af 7. årgangs oplevelse af sammenhængen 

mellem valgfag og linjer. Spørgeskemaet kvalificeres af bestyrelsen, og gruppen beslutter den videre 

proces. Resultatet fremlægges på mødet 26/3. 

 

Oplæg til drøftelser   

Skolens retningslinje for registrering af elevfravær 
Retningslinjen, som er revideret i MED-udvalget, gennemgås og godkendes. 

Bestyrelsen anbefaler, at der laves en kortere præcisering til forældrene, som er enkel og præcis. 

Derudover kan der linkes til retningslinjerne. 

Retningslinjen skal også ligge på skolens hjemmeside. 

  

Evaluering af Jul på Frederiksbjerg. 
Julemarkedet er efterhånden ved at finde sin form. Der var en rigtig god stemning i år. 

Der var et massivt forældrefremmøde i Indskolingen og rigtig god opbakning. De fælles æbleskiver var en 

god måde at skabe samling for klassens forældre. Det samme gjorde sig gældende på mellemtrinnet. 

Der var ærgerligt at der ikke var ret mange forældre i udskolingen. En særlig invitation fra lærerne til 

udskolingens forældre havde måske fået flere forældre til at komme? 

En del af de store elever oplevede at de ikke havde nok tid til at komme rundt og se hvad der skete rundt 

omkring. Nisseopgaven var lidt for diffus for nogle af de store elever, den skal præciseres mere næste år.  

Projektugen skal ikke ligge den uge, hvor julemarkedet ligger. 

Det blev diskuteret om 8. klasse må samle penge til deres tur. Punktet tages op i udskolingens 

personalegruppe og sættes efterfølgende på et bestyrelsesmøde i september.  

 

Næste møde 26/3  
SFO-forældreråd inviteres med. 
Regnskab og budget 
Skoleårets planlægning 
Principskema 
Resultat af undersøgelse vedr. valgfag 
Planlægning af skolebestyrelsesvalget- 
 


