
 
 

 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato: 26. november 2018 
Tidspunkt: kl. 17-19 
Mødeleder: Sune Mølgaard 
 

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

5 min Dagsordenen blev godkendt. Alle 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

5 min Fremover sendes aftenens mødereferat til 
gennemlæsning i bestyrelsen. 
Tilbagemelding gives i løbet af 2 dage.  
På næstkommende møde underskrives 
referatet.  

Lone 

3. Madpakke spisning 
 
 

30 min  
Vi havde en god og konstruktiv dialog om 
emnet.   
 
Hanne undersøger YouTube klip vedr. 
kostpolitik til det kommende møde, så vi har 
noget konkret at arbejde videre med.  
 

Hanne 

4. Orientering omkring 
økonomi beregning, 
Dialogbaseret aftale og 
kort om gaven skolen har 
modtaget og hvordan 
pengene tænkes anvendt. 
 
 

30 min Økonomi beregning:  
 
Martin gennemgik beregning og fordeling af 
økonomien for skolerne i Viborg kommune.  
 
Dialogbaseret aftale: 
Skolerne debatterer indholdet i aftalen i de 
nedsatte Skolenetværk.  
På Frederiks Skole har vi særlig fokus på 
faglig læsning og vores ny indførte 
morgenbånd.   
 
Gaven fra jubilæumsfesten: 
Vi har fået 100.000 kr. i gave.  
Vi vil efterspørge gode ideer til hvad 
pengene kan bruges til fra områdets 
borgerne.  
  
Elevrådsdag: 
Alle elevråd fra kommunens skoler mødtes i 
byrådssalen, hvor de skulle fordele 130.000 
kr. efter at have fremlagt ideer/ønsker fra 
deres respektive skoler.  
Frederiks Skole kom hjem med 30.000 kr. 

til en indianer by 😊   

 

Martin 



 
 

5. Opstart på projekt ”Bedre 
kommunikation” mellem 
lærer og forældre. 
 
 

50 min Der er et ønske fra bestyrelsen og skolen 
om at bedre kommunikationen mellem 
lærer og forældre. 
Vi havde en god debat, der tog 
udgangspunkt i faktuelle skriverier mellem 
skole og hjem.  
 
Punktet debatteres videre på 
næstkommende møde.  
  
 

Sune 
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13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


