
Referat af skolebestyrelsesmøde Frederiksbjerg Skole 
07.04.2022 
 

  

Forældrevalgte   Medarbejderrepræsentanter 
og elevrepræsentanter   

Ledelsesrepræsentanter  

Runa Hyldegård Jepsen, forperson 
-afbud 
Jonas Højbjerg Sckerl, næstforperson 
Anna Katrine Matthiesen  -fraværende 
Kari Moseng 
Kjestine Rahr Noer -afbud 
Thomas Maribo 

Morten Øbro, lærer  
Mikael Møller, pædagog 
 
Elvin (9.KP), formand 
Leonard (9.SK), næstformand -
fraværende 

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

 

Orientering  
Elevrådet: 

Det store elevråd arbejder med at omdanne verdensmålene til hverdagsmål. De laver små foldere med 

hverdagsmålene, som uddeles som inspiration til lærerne. Det henvender sig til 6. årgang og op. 

Kageuddeling torsdag som fernisering.  

Det lille elevrådet har været i en udviklingsproces med firmaet UNIKA om nye indendørs 

bevægelsesstationer. Det er der kommer en rød 11 meters rutchebane ud af. Den starter fra 2. sal ved 

pædagogiske køkken og slutter på gulvet mellem den orange trappe og indskolingens musiklokale. 

Der er stor begejstring for projektet! 

Derudover arbejdes der med at lave en overbygning over overfladevandsopsamling. Her kan der f. eks 

opstilles klatreredskaber. 

 

Positiv oplevelse af sidste skoledagsarrangementet på Grimhøj. Der var mange muligheder for forskellige 

aktiviteter: Musik, brætspil… Arrangementet evalueres i lærergruppen. 

 

Medarbejderne: 

Almindelig fuld fart på. Fagfordeling/ansættelser/eksamen.  

Sammenlægningerne i KRAI fylder en del for enkelte medarbejdere. Forældre, børn og personale har tiltro 

til at det bliver godt.  

 

Skolebestyrelsen: 

Ingen orientering udover de punkter der allerede er på dagsordenen 

 

Ledelsen:  

Der har været møde i styregruppen for mulighedsstyregruppen (for Krogsgades skolebygning)   

Forvaltningen har sendt en forespørgsel om hvorvidt der kunne være en 10. klasse eller en specialklasse på 

2. sal. (I det rum der er tiltænkt Fab. Lab) Styregruppen har sendt argumenterer for hvorfor det ikke er en 

god ide, da disse skoleformer ikke blot med et spørgsmål om lokaler. Skolebestyrelsen stiller sig ligeledes 

meget undrende over forslaget og bakker op om styregruppens argumenter imod dette. 

 



Orientering og opklarende spørgsmål 
Status på klassedannelse på kommende 3. årgang: 

De fire nye 3. klasserne er meldt ud og det har ikke affødt problematiske forældrehenvendelser.  

Det har været inviteret til 2 kaffearrangementer for de kommende forældre, hvor de kunne møde hinanden 

og Mette, samt se mellemtrinnets lokaler. Det har der været stor opbakning til. 

 

7. årgang (linjer) Det er lykkedes at give næsten alle elever 1 eller 2. prioritet. Kun 7 børn har fået deres på 

3. prioritet og 1 har fået sin 4. prioritet. Tilslutningen til linjerne er faldet rimeligt jævnt ud. 

 

De 4 film om skolen er færdige og ligger nu på hjemmesiden. Filmene er vi meget tilfredse med.  

 

Status på klassesammenlægninger i KRAI:  

Der holdt forældremøderne i de sammenlagte klasser umiddelbart efter udmeldingen. Jette og Gitte har 

deltaget i møderne og beslutningen om sammenlægningerne er blev modtaget positivt fra 

forældregruppen. Ingen forældre har stillet spørgsmål ved beslutningen.  

 

Modtageklasse:  

Vi har nu børn i alle 3 modtageklasserne. Indskolingsklassen er fyldt. Det er en svær opgave at undervise 

børn, som man ikke kan tale med. Dele af personalet er ret udfordret. Vi vil søge efter en ukrainsk lærer i 

jobcenteret på Katrinebjergs velkomsthus. 

 

Status på skolebestyrelsesvalg: 

Der er 8 forældre der har stillet op. (Heraf de 3 der fortsætter: Kari, Thomas og Jonas) 

Bestyrelsen beslutter at ændre forretningsordenen til at bestyrelsen fremover kan bestå af 5-8 

forældrerepræsentanter. Dette vil give fredsvalg og gøre bestyrelsen minder sårbar overfor udmeldinger og 

frafald. 

Det besluttes endeligt på næste ordinære bestyrelsesmøde (25/8) 

Dette melder Jette ud til de nye repræsentanter. 

 

Evaluering af processen i forhold til bestyrelsesvalg: 

Rigtig god ide at skolebestyrelsen står for en bar ved hvert skolearrangement. (skolefest/julemarked)  

Det skal gøres tydeligere at det er skolebestyrelsens bar. Det skal f. eks skrives ind i programmet. 

 

Beslutninger: 
Skolebestyrelsen beslutter at der ikke sendes et høringssvar i forhold til ’Bredere Børnefællesskaber’   

 

Endelig godkendelse af Antimobbestrategien 

Strategien har været på dagsordenen i elevrådet og Med-udvalget. Der har ikke været kommentarer.  

Skolebestyrelsen godkender derfor antimobbestrategien endeligt. 

Det er besluttet derfor at den skal præsenteres for personalet i uge 31, således at den kan formidles til 

børnene i starten af næste skoleår.  

 

Forslag til mødeplan for kommende skoleår 
25/8 kl. 16-19, 19/9 kl. 16-18, 3/11 kl. 16-19, 13/12 kl. 16-18, 26/1 kl. 16-19, 7/3 kl. 16-18, 27/4 kl. 16-19 

6/6 kl. 16-18  - Godkendes på første møde. 



Første møde 25/8 16-17 skal der være en introduktion for de nye og der skal gives en orientering om hvad 

bestyrelsen hidtil har arbejdet med.  

Herefter afholdes det ordinære møde (17-19) hvor forretningsordenen er første punkt. 

 

Aktuelt  
Ingen henvendelser til skolebestyrelsen 
 

Eventuelt 
Forrygende skolefest. Godt med fællesspisning i cafeen. Godt at de store elever deltager i aktiviteterne 

med de små. 

Festen evalueres i personalegruppen. 

Godt at slutte af med fællessang 

 

 
  


