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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato: 230919 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: 
 

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

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) 
 

 Dagsorden blev godkendt  

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

 Referatet fra 24. juni 2019 blev godkendt  

3.  
Skolemad 
 

 Martin har haft en dialog med Skolemad.nu 
og Brugsen vedr. levering af skolemad. 
Begge melder fra på leveringen grundet i, 
at det økonomisk ikke kan bære for dem.  
 
Vi havde en iderunde, hvor vi fandt frem til 
alternative leverandører.  
Matin tager kontakt til Ny Havredal og 
forsøger igen Brugens i forhold færre 
leveringsdage.  
 
Bestyrelsen efterlyser kreative forslag fra 
forældregruppen til løsning af levering af 
skolemad.  
 
 

Sara 

4.  
Kommunikation/opfølgning 
på oplysningsrunde til 
forældremøder 
 

 Sune havde udarbejdet en skrivelse, som 
bestyrelsesmedlemmerne kunne gøre brug 
af i forbindelse med deltagelse i 
forældremøderne.  
Han efterspurgte en tilbagemelding på om 
skrivelsen havde været brugbar i 
forbindelse med møderne:  
Sara udtrykte at skrivelsen havde været 
brugbar.  
 
Vi havde efterfølgende en debat om 
kommunikation mellem skole og hjem.  
Sune havde lavet et oplæg, som vi tog 
udgangspunkt i til vores fælles debat.  
 
Vi besluttede, at vi vil udarbejde et 
samarbejdsdokument, som kan benyttes 
ved kommunikation mellem skole og hjem. 
Vi vil, at følgende 3 kommunikationsformer 
skal fremgå af dokumentet:  
 

Sune 
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- Orientering  
- Dialog 
- Bekymring 

 
Vi arbejder videre med punktet på det 
kommende møde d. 22. oktober  

5. Ændring af dato for mødet 
den 23/6-20 
 
 

  
Vi finder en alternativ dato på mødet d. 22. 
oktober.  

Sune 

6.  
 
 

   

7.  
 
 

   

8.  
 
 

   

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

11.  
 
 

   

12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


