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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato: 240619 
Tidspunkt: 17-20 
Mødeleder: 
 

Deltagere: Sune Mølgaard, Betina Thomsen, Hanne Falther, Anne-
Mette Mølgaard, Sara Østergaard, Hans-Henrik Grand, Flemming 
Amby, Thomas Høj, Martin Mose, Lone Jänichen  
 
Fraværende: Lone Svenstrup (vil gerne lægge hus til 1. møde i det 
kommende skoleår, helst en tirsdag eller torsdag) 

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 Dagens dagsorden blev godkendt Alle 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

2 min Referaterne blev godkendt  Lone 

3. Skiltning på skolen 
 
 

20 min Det kan være svært at finde rundt på 
skolen, og finde indgangene og de 
forskellige kontorer og afdelinger. 
 
Vi havde en dialog om den manglende 
skiltning.  
Vi besluttede at Sune arbejde videre med 
punktet, og finde en løsning, så det 
fremadrettet bliver lettere at finde rundt.  
 

Hanne 

4. Madordning 
 
 

20 min Sara har undersøgt muligheder for levering 
af mad.  
 
Martin undersøger muligheden for levering 
af mad fra Brugsen.  
 

Sara 

5. Princip om sunde 
kostvaner 
 
 

15 min Martin havde redigeret princippet ud fra de 
tilføjelser vi havde fundet frem til på forrige 
møde.  
 
Princippet blev godkendt, og ligges ud 
sammen de øvrige principper.  
 

Martin 

6. Dagligdagen netop nu, 
nyansættelser og næste 
skoleår 
 
 

20 min Der er lavet skemaer til det kommende 
skoleår.  
9. klasserne har afsluttet deres eksamen, 
og der holdes demission på onsdag d. 26. 
juni.  
 
Der er ansat 2 nye lærere, som påbegynder 
deres arbejde til august måned.  
 
Maria har opsagt sin stilling pr. 31. juli. 
 

Martin 
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På nuværende tidspunkt forventer vi, at 
elevtallet falder lidt. Martin redegjorde for 
årsagerne bag det faldende elevtal.  
 
 

7. Præsentation af 
skolebestyrelsen efter 
sommerferien 
 
 

20 min  Sune 

8. Godkendelse af SFO-tider, 
skoleåret 2019/2020 
 
 

 Åbningstid for SFO-og SFO-klub blev 
godkendt. 
Åbningstiden er gældende for det 
kommende skoleår.  

Lone 

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

11.  
 
 

   

12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


