
Referat af Skolebestyrelsesmøde Frederiksbjerg Skole 
24.02.2022
 
 Deltagelse
Forældrevalgte  Medarbejderrepræsentanter 

og elevrepræsentanter  
Ledelsesrepræsentanter 

Runa Hyldegård Jepsen, forperson 
(mødeleder) - a�ud
Jonas Højbjerg Sckerl, næs�orperson
Anna Katrine Ma�hiesen - a�ud
Kari Moseng
Kjes�ne Rahr Noer
Thomas Maribo

Morten Øbro, lærer 
Mikael Møller, pædagog
 
Elvin (9.KP), formand - a�ud
Leonard (9.SK), næs�ormand
 

Je�e Bjørn Hansen, skoleleder  
Gi�e Baggesen, pæd.leder indskoling (ref) 
Me�e Malmros, pæd.leder mellemtrin 
Solveig Klyvø, pæd.leder udskoling – 
deltager ikke
 

 
Deltagelse fra SFO-rådet: 
Maria Misser, Joan Høy, Louise Christoffersen
Anne Marie Buchard Hansen – a�ud
 

Orientering 
Elevrådet: 
Ringe�derne er ændret, da en pause er sløjfet. Det har været et stort ønske fra elevrådet.  Det skal evalueres 
e�er en måneds �d.
Der er ved at blive planlagt en indvielse af udearealerne.
 
Medarbejderne: 
Dejligt at hverdagen er i gang, vi er ved at planlægge skolefest d. 11/5, det giver god energi.
 
Skolebestyrelsen:  



Bestyrelsen har spurgt �l skolens aflyste undervisnings�mer i forbindelse med Corona. jvf.  “A�ale om 
mulighed for at undlade at give erstatnings�mer for aflyst undervisning’:

Et bredt flertal i Folke�nget har indgået a�ale om, at grundskoler kan undlade at give erstatnings�mer for 
undervisning, der er aflyst som følge af personalefravær grundet COVID-19 i perioden fra den 5. januar 2022 
�l og med den 28. februar 2022. 
Aflyste planlagte undervisnings�mer, herunder �mer, hvor eleverne er �lbudt ikke-obligatorisk 
�ernundervisning, vil i henhold �l a�alen indgå i opgørelsen af de �metal, der følger af de almindelige 
regler. Skole opfordres �l at have et særligt fokus på, at afgangselever har fået �lstrækkeligt undervisning �l 
at afslu�e deres skolegang. 
Ordningen kræver lovændring og træder først i kra�, når den er vedtaget ved lov.
I den mellemliggende periode opfordres grundskoler �l at opgøre antallet af aflyste undervisnings�mer og 
evt. deres fordeling på klasser og fag.
 
Ledelsen:
Svar �l skolebestyrelsen:
Frederiksbjerg Skole har ikke aflyst undervisning i perioden e�er nytår 2022. Lærerne har derimod leveret 
ekstra opgaver og forskellige muligheder for at være deltagende hjemmefra for de børn, som har været 
husstandskontakter eller syge med Covid-19.
Derfor har denne a�ale ingen betydning for os. Det kan være aktuelt for de skoler, der grundet force 
majeure, har aflyst undervisning eller lukket dele af skolen.

 
Coronasitua�onen er igen stabiliseret på et meget lavt niveau. Vi sender ikke længere selvtest med hjem.
 
Læringssamtalen for skolen er aflyst i foråret 2022. Næste læringssamtale er e�eråret 2022.
 
Vi ser en voldsom s�gning i antallet af børn og unge der har behov for at blive udredt af PPR.
Det ses også på andre skoler og na�onalt landet



Det ses også på andre skoler og na�onalt landet.
 
Der er nu også lavet en film om udskolingen og der er planlagt optagelser på mellemtrinnet i slutningen af 
marts. 
 

Beslutninger
Regnskabsafslutning 2021 - �l orientering:

     
  

 
Skolen kommer ud med et akkumuleret overskud der er større end forventet. 

Forklaringen herpå er at skole er økonomisk veldrevet og at sygefraværet bland personalet er meget lavt. 
Derudover er der �lført midler udefra i forbindelse med Corona.
 
SFO s resultat er -130.000, det akkumulerede resultat er here�er 238.000. En forklaring på de�e er det 
faldende børnetal i skolens distrikt.
 
Budget 2022 for undervisning og SFO



Budget 2022 for undervisning og SFO: 
 
  
  

 
 
Budge�et blev godkendt af skolebestyrelsen.
 
Valg �l skolebestyrelsen
 
Drø�else af fordele og ulemper i forhold �l valgperioder på 2 år eller 4 år eller en kombina�on.
2 år er kort �d at være i bestyrelsen, da det tager længere �d at komme ordentligt ind i stoffet. Omvendt kan 
4 år virke afskrækkende for nogle.
 
Vi fastholder at man vælges for en 2-årig periode, da vi forventer at flere vil s�lle op og at flere vil 
genops�lle og tage en 2-årig periode mere.
 
Ideer �l strategi for hvervning af nye medlemmer:

Historier om hvad bestyrelsen har ’opnået’ på Aula●
Skærpelse af beskrivelserne af kandidaterne (skemaet)●
Video med fortælling om arbejdet i bestyrelsen●



 
 
 
Beslutning:
Thomas og Kjes�ne laver små videoklip om bestyrelsesarbejdet. Link her�l på AULAs opslagstavle.
Kari (om)formulerer informa�onsmaterialet (inddrager §44) herunder skærpet beskrivelsen af omfanget af 
bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen står i kaffebar �l skolefesten. (evt. uddeling af flyers?)
 
Tidsplan:
16/5 – 3/6: Kandidater kan ops�lle op
8/6 - 17/6: Gennemførelse af valg (nærmere informa�on herom følger)
 Offentliggørelse af valgresultatet sker hur�gst muligt e�er valget er afslu�et
 

Drø�elser 

UVM-vurdering – handleplan

Skolens to elevråd (3.-5. årgang og 6.-9. årgang) har arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen, som et 
led i den treårige    opfølgning. Grundet Corona er arbejdet blevet forsinket med ca. et år.

  Elevrådene har taget udgangspunkt i data fra elevtrivselsmålinger og kommunale sundhedsmålinger. 
På den baggrund er udvalgt fokusområder, som e�erfølgende er drø�et grundigere, for at vælge   
konkrete indsatsområder, som bliver en del af handleplanen.

Vi beny�er DCUM’s handleplansskema.
Stor ros og opbakning fra bestyrelsen �l elevrådenes arbejde.
Handleplanen er hermed godkendt og vil snarest blive lagt på skolens hjemmeside.
 
 
 
Bæredyg�ghedsprojekt Kroghsgade:
Der er nu taget hul på en proces omkring den �dligere Kroghsgades Skole. Planen er at bygningen skal 
renoveres som et bæredyg�ghedsprojekt. I øjeblikket er vi i gang med et mulighedsstudie af, hvordan 

g j y
Invita�on �l oplysningsmøde●
Kaffebar �l skolefesten ●
udlevering af informa�onsmateriale●



bygningen kan bruges, hvordan den i frem�den kan løse udfordringer som skolen og klubben har i forhold �l 
plads, prak�ske værksteder og ak�vitetsarealer for fri�dsbrugere.
Der er foreløbig nedsat en styregruppe bestående af Kasper Storgaard (bygningsingeniør og projektleder), 
Be�na Thomassen (adm.leder), Mads Seiersen (FU-leder) og Je�e (skole og formand for styregruppen).
Der er også en arbejdsgruppe bestående af Mariann (klubben), Gi�e (indskoling), Me�e (mellemtrin), 
Solveig (udskoling), Mads (FU), repræsentant fra Langenæs og Frederiksbjerg Fællesråd, Je�e (skole).
 
Kari og Jonas indgår i styregruppen som repræsentanter for bestyrelsen.
 

Aktuelt 
Henvendelser �l skolebestyrelsen drø�es kort, og der tages s�lling �l hvordan og hvornår emnet behandles. 
Herunder a�ales det hvem der tager sig af at få svaret på henvendelsen.
Ingen henvendelser
 
Der var ikke nogen henvendelser.
 
 
 




