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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato: 26. marts 2019 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: Sune Mølgaard 
 

Deltagere: Sune Mølgaard, Hanne Falther, Anne-Mette Mølgaard, 
Hans-Henrik Grand, Lone Just Svendsen, Sara Østergaard, Flemming 
Amby, Thomas Høj, Martin Mose, Lone Jänichen  
 
Fraværende: Bettina Thomsen 

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) 
 

2 min Dagsordenen blev godkendt Lone 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

2 min Referatet blev godkendt  Lone 

3. Hygiejne på skolen 
 
 

20 min Anne Mette fremlagde gode og konstruktive 
tanker om hygiejne fremstød i forbindelse 
med toiletbesøg og efterfølgende 
håndvask.  
Vi havde en god dialog om emnet, som vi 
to-delte i en snak om smitte og adfærd.  
Fremadrettet vil vi undersøge muligheden 
for bedre og mere hygiejniske toiletter ved 
Mellemtrinnet.  
 
Vi ønsker, at der sættes fokus på hygiejnen  
i grupperne i løbet af skoleåret. 
 
Punktet tages op i bestyrelsen på et senere 
tidspunkt.  

Anne Mette 

4. IT Vejledning 
 
 

20 min Udsættes til næste møde  Anne Mette 

5. Orientering angående ny 
lov om bl.a. kortere 
skoledage mm. 
 
 

75 min Vi forventer, at lovforslaget vedr. justering 
af nuværende skolelov bliver godkendt, og 
flere elementer træder i kraft august 19.  
Forslaget indeholder 13 forbedringsforslag.  
Et af punkterne er kortere skoledage for alle 
børn, dog med forskellige timenedsættelse i 
de enkelte afdelinger.  
Indskolingen nedsættes med 9 kvarter 
ugentligt.  
Der skæres ned på den understøttende 
undervisning, for at imødekomme den 
kortere skoleuge.  
De øvrige 12 punkter kan læses i 
aftaleteksten.  
Vi havde en længere dialog vedr. nye 
muligheder for valgfag.  
Vi tilbyder følgende valgfag på skolen:  

- Billedkunst 
- Makerspace 

Martin 
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- Junioridrætsleder 
Disse fag er ikke eksamensfag.  
 
For 7. årgang bliver der tale om et valgfag, 
der er toårigt og afsluttes med prøve i 8. 
klasse. Her forventes det, at skolen 
udbyder madkundskab og HDS. Elever der 
ønsker musik eller billedkunst henvises til 
Ungdomsskolen. 
 
Martin gennemgik timefordelingsplanen for 
det kommende skoleår, og forslaget om 60 
timers idræt i stedet for 90 timer blev 
godkendt. 
Vi tilbyder svømning på 4. årgang.  
 
Vi optimerer i stedet musik og billedkunst.  

6.  
 
 

   

7.  
 
 

   

8.  
 
 

   

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

11.  
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13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


