
 
 

 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato: 19. september 
Tidspunkt: 1700-1900 
Mødeleder: 
 

Deltagere: Sara, Anne-Mette, Bettina, Hans-Henrik, Lone S., Hanne, 
Sune, Thomas, Flemming, Martin og Lone  
 
Fraværende: 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid 
Estimere
t tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. Godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

1 min Dagsordenen blev godkendt  

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

2 min Referatet blev godkendt  

3. Trafiksituationen på 
Trehusevej 
 
 

15 min Martin informerede om, hvad der tidligere er 
sket i forhold til trafiksituationen og 
parkeringsmuligheder på Trehusevej, og 
ved området ved nuværende bygningerne 
2,4 og 6.  
En løsning som kunne mindske presset 
med parkering ved Trehusevej, kunne være 
at opfordrer til parkering ved 
Friplejehjemmet.  
 
Vi aftalte følgende i forhold til 
problemstillingen: 

- Martin laminerer en plan, som 
fortæller om 
parkeringsmuligheder/kys og kør 
banen. Planen ophænges ved 
indtjekningstavlerne i SFO.  

- Sara og Bettina udarbejder en 
strategi for hvordan 
problemstillingen kan løses, og et 
overblik over de efterfølgende 
arbejdsopgaver. 

 

Bettina  

4. Kort fredag for alle og 
bedre opfølgning på skole-
hjem samtaler. 
 
 

15 min Lone fremkom med et ønske om, at 
børnene i Udskolingen får fri kl. 14.00 hver 
fredag, for at imødekomme såvel børn som 
ansatte i afdelingen.  
 
Martin og Flemming fortalte om de 
konsekvenser, der kan være ved at 
imødekomme forslaget på nuværende 
tidspunkt.  
 
Vi havde en dialog om forslaget, vi afventer 
om der bliver taget en politisk beslutning 
vedr. kortere skoledag.  
 

Lone S. 



 
 

5. Kan madpakkerne spises 
på tiden der er til 
rådighed? 
 
 

15 min Har oplevet at problematikken har fyldt 
gennem en længere periode. Har sat 
punktet på dagsordenen for at høre om det 
et reelt problem. 
 
Vi fandt frem til, at der var en 
problemstilling med tid til spisning og 
indhold i madpakken.  
 
Hanne og Flemming laver et oplæg til, 
hvordan vi kan minimere problemstillingen.   
 

Hanne 

6. Coaching af lærer 
 
 

15 min Der er en oplevelse af, at der kan være 
behov for coaching i forhold til fælles 
forståelse af dialogen i forbindelse med 
skole-hjemsamtaler. 
 
Skriftlige beskeder kan opleves negativt, og 
budskabet står uklart.  
 
Martin og Sune arbejder videre med 
tankerne om coaching, og punktet tages op 
på et senere bestyrelsesmøde.  
  

Lone S. 

7.  
Årshjul for 
skolebestyrelsen 
 

10 min Sune havde lavet et oplæg til, hvordan et 
årshjul kan se ud.  
 
Martin og Lone ligger faste punkter ind i et 
årshjul. Årshjulet skal være tilgængelig for 
hele forældregruppen.  
 
Bilag vedlægges.  

Sune 

8.  
Kortere skoledage 
 

15 min Punktet udgik – var diskuteret i punkt 4.  Hanne 

9. Svigtende tilslutning i 
udskolingen 
 
 

10 min Oplever manglende forældreopbakning til 
diverse arrangementer.  
Hvad kan vi sammen gøre ved den 
manglende opbakning? 
 
Vi havde en dialog om, hvad vi kan gøre, 
for at fremme forældreopbakningen.  
 
Et forslag kunne være, at bestyrelsen 
opfordrer til at deltage i diverse møder på 
forældremøderne.  
 
Thomas og Flemming henter inspiration fra 
andre skoler, som inddrages i videre debat 
om, hvordan vi fremmer forældreopbakning.  
 
Sune vil gerne udarbejde en pjece, hvoraf 
det skal fremgå vigtigheden af deltagelse i 
diverse arrangementer.  
 
Ide: indkalde til en fælles aften for 
forældreråd, bestyrelse med fokus på 

Thomas 



 
 

årshjulet, og hvordan vi sammen bidrager 
positivt til Frederiks Skole.  
 

10. Svømning for både 4. og 
5. klasse 
 
 

10 min Ideen vil koste: leje af svømmehallen og 80 
svømme lærer timer. Omregnet til 40.000 
kr.  
 
Ideen skrives ind i årshjulet, og tages op på 
et senere tidspunkt.   
 

Lone S. 

S  
Eventuelt  
 

 Orientering: uddeling af pjece ”Frederiks – 
vi får ting til at ske i fællesskab”, til alle nye 
børn som flytter til byen.  
 
 
Skolen takker for alle som deltog i 
jubilæumsfesten d. 8. september 2018  
 
Alle skoler i Viborg får et nyt 
kommunikationssystem kaldet Aula.  
Punktet sættes ind i årshjulet.  
 
Send punkter til fællesmail, så snart I 
kender punktet. Beskriv punktet så præcis 
som muligt. 
 

 

12.  
 
 

   

13.  
 

 Meld tilbage til Sune når i hver især er klar 
med de opgaver i har, så punktet kan 
sættes på dagsordenen.  

 

 


