
Skolebestyrelsesmøde den 20. august kl. 17:00– 19:00                     Facilitator: Signe, Referent: Martin 
 

Sted: Personalerummet 
Deltagere:                                                                                                                                            
Forældrerepræsentanter: Signe Sloth Hansen (formand), Sigbhatullah Amadid, Kjeld Nielsen, Mikkel Korsgaard Vendelboe (afbud), Mick Biehl, 

Mikkel Ulfeldt Hede, Thor Wilkens (afbud)                                  
Suppleanter:                            Mikael Bay Hansen (ikke tilstede), Gorm Larsen, Jesper Melcher 
Elevrepræsentanter: Liva og Benjamin (afbud grundet lejrskole) 
Personalerepræsentanter:    Thomas Jensen, Tone Høybye 
Skoleledelse: Irene Hastrup, Martin Hodel, Martin Gorm Pedersen og Lisbeth Jensen 
 

Emne  Hvad skal vi udrette Proces (ansvarlig) Tid Beslutning 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

    17.00 
  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af for- og 
næstformand  
 

Vælge formand og 
næstformand 
 
 

Der er valgt 4 medlemmer 
samt 4 suppleanter. 

17.05 Signe Sloth Hansen blev genvalgt som formand 
Thor Wilkens blev pr. telefon valgt som 
næstformand. 

3. Nyt fra elevrådet  Lytte  17.15 8y har sendt en anmodning til skolebestyrelsen ift. 
at udskolingen kan få lov til at forlade skolen i 
frikvartererne, som før corona. Pt. er det sådan, at 
udgangstilladelsen er inddraget, da retningslinjerne 
ift. afstandskrav ikke kan overholdes, hvis hele 
udskolingen går i Føtex eller i kiosken på samme tid 
og risikerer at støde ind i mange andre elever fra 
andre uddannelsesinstitutioner. Helt aktuelt har TEC 
sendt elever hjem grundet smitte og skolen kunne 
risikere at skulle gøre det samme, hvis elever fra 
udskolingen havde været i selskab i pauserne med 
elever fra TEC.  
Bestyrelsen sender at svar tilbage og takker for 
anmodningen, som desværre ikke kan efterkommes. 



Eleverne opfordres til at være med til at skabe et 
forbedret pausetilbud på skolen til udskolingen. 

4. Evaluering af 

skolen under 

Corona-

nedlukningen 

Opridse 
læringspointer/erfaringer. 

Ledelsen fremlægger. 
Drøftelse og input for 
forældrerepræsentanter. 

17.20 Irene gennemgik tiden under coronaen. Fordele og 
ulemper ved den alternative skolegang blev 
diskuteret. Særligt var det mange fordele med flere 
ressourcer, klare, faste rammer, rullende mødetid 
og pausetid, mindre grupper og mere plads i 
frikvartererne.  
 

5. Deltagelse ved 

forældremøder 

Planlægge hvem der deltager. 0.årgang: Mikkel Vendelbo 
1.årgang: Mikkel Hede 
2.årgang: (evt. Mikkel 
Vendelbo) 
3.årgang: Sigba 
4.årgang: Signe 
5.årgang: Signe 
6.årgang: Kjeld 
7.årgang: Kjeld 
8.årgang: Online d. 1/9 
Jesper 
9.årgang: Er afviklet 

17.40 Bestyrelsen sender et medlem til alle 
forældremøderne for at informere om 
skolebestyrelsens arbejde. Medlemmerne modtager 
en powerpoint med inspiration til, hvad der skal 
informeres om. 

6. Dialogmøde og 
formandsrådsmøde 
– mødet afholdes 
26. august kl. 17-

19. Temaet er 

årets 

effektiviseringsfor

slag/budget 2021. 

 

Drøfte input til næste møder 
med FRB kommune og evt. 
budgetforslag 

Signe indleder med 
opsamling fra dialogmøde 
før sommer 

- Besparelser og 
økonomistyring 

- Tillid fra politikerne 
til 
skolerne/detailstyri
ng oppe fra 

17.50 Besparelserne i dette års spareforslag går primært 
på en harmoniserings sfo’ernes og klubbernes 
rådighedsbeløb samt en tilpasning af 
klubnormeringen til faktisk fremmøde. Oplevelsen 
er, at det er en grønthøster af klubbernes og 
sfo’ernes budget. 
 
Signe deltager som formand i formandsrådsmødet. 
Mick Biehl deltager også.  



7. Årsplan for 
skolebestyrelsen 

Drøfte og prioritere emner for 
møder: 
Torsdag d. 20.8.20 
Onsdag d. 30.9.20 
Tirsdag d. 27.10.20 
Mandag d. 30.11.20 
Tirsdag d. 12.1.21 
+Nytårskur/spisning 
Onsdag d. 24.2.21 
Torsdag d. 25.3.21 
Mandag d. 26.4.21 
Tirsdag d. 25.5.21 
Onsdag d. 16.6.21 + 
Sommermiddag 
Alle møder afholdes fra 17-19, 
der vil være frugt, nødder 
samt vand/kaffe  

Udkast til emner (Signe 
præsenterer) 
- Økonomi og 
selvbestemmelse  
- Inklusion 
- Renovering af FRB skoler 
- Grøns skole/ princip for 
klima og bæredygtighed? 
- Opfølgning på principper 
og bevægelse og 
innovation 
- Frafald af elever i 
udskolingen 
- Fastholdelse af lærere 
- Undervisning som ikke 
blev gennemført inder 
coronaen i fag, som kun 
kører i et år (svømning) 

18.00 Signe laver et forslag til en årsplan til næste 
bestyrelsesmøde, så der er et tema på hvert møde. 

8. Årsmøde og 
møde med 
kontaktforældre 
 

Planlægge dato og emne for 
årsmøde 

Drøftelse af ideer til emner 
for årsmødet og 
inddragelse/tema for møde 
med kontaktforældre 

18.15 Udsættes til næste møde og aflyses muligvis 
grundet coronasitutionen. 

9. Nyt, Meddelelser Formand/SB:  
Ledelsen: Status på LAR-
projekt 
Signe: Klub efter Corona 
 

 18.30 LAR-projektet fylder rigtig meget i skolegården pt. 
Det skrider fremad som planlagt og i løbet af 
efteråret plantes 300 træner på skolens område 
med hensyntagen til biodiversitet, klimatilpasning 
og børns mulighed for aktivitet. 
LAR-projektet er planlagt til at være færdig i 
forbindelse med efterårsferien. 

10. Næste møde Onsdag d. 30.9.20 kl. 17    18.45 Er der input til dagsorden til næste møde sendes 
disse til Signe 

11.Under stregen   
 

 Intet 

 


