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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  16. januar 2020 
Tidspunkt: 17-20 
Mødeleder: 
 

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

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 Lone 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

1 min Referatet fra 22. oktober 2019 blev 
godkendt  

Lone 

3. Afrunding af møde på 
Nordre 
 

15 min Det var umiddelbart svært at se formålet 
med mødet.  
Oplevede at politikkerne havde en anden 
dagsorden, end den vi kom med.  
 
 

Martin 

4. Kvalitetsrapport 
 
 

45 min Martin gennemgik kvalitetsrapporten. 
Rapporten skal ikke kommenteres med 
skriftlige kommentarer, da der arbejdes 
med Dialog baseret aftale, som er et 
skriftligt udviklingsdokument, hvor den 
enkelte skole vælger det fokuspunkt, som 
der arbejdes med.   
 
Vi snakkede om de forskellige temaer i 
rapporten, og gisnede om hvad der kan 
ligge bag udslaget af målingen.  
På baggrund af målingsresultaterne har vi 
igangsat et medarbejdertrivselsforløb i 
indskolingen, som gerne skal give bedre 
trivsel for børn og medarbejder.  
 

Martin 

5. Forberedelse til næste 
dialogmøde 
 
 

30 min Vi snakkede dagsordenen til mødet 
igennem, vi afventer drøftelsen om de 
forskellige temaer. 
Vi deltager med 6 personer.   

Martin 

6. Skolebestyrelsens 
beretning 
 
 

20 min Sune havde forberedt et skriftligt oplæg til 
beretningen. Oplægget blev godkend med 
enkelte ændringsforslag.  

Sune 

7. Åbent brev fra Stoholm 
 
 
 

20 min Brevet omhandler registrering af elev 
fravær time for time.  
Vi havde en snak om indholdet i brevet, og 
besluttede at meddele Stoholm skole, at 
bestyrelsen i Frederiks er enige i 
konklusionen i brevet, men er uenige i 
nogle af formuleringer, og skriver derfor 

Martin/Sune 
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ikke under. Sune henvender sig til 
bestyrelsen i Stoholm.  

8. Feedback fra lærerne på 
drøftelse angående 
kommunikation 
 

15 min Martin fortalte om det oplæg, vi havde 
forberedt til fællesmøde omkring 
kommunikation for alle medarbejdere. 
 
Der var bred opbakning i personaleflokken 
til oplægget omkring kommunikation, og 
disse tanker kommer hermed til at danne 
grundlag for vores fremtidige 
kommunikation. 
I bestyrelsen var der også flere positive 
tilkendegivelser, og vi kunne genkende en 
række elementer fra drøftelserne i 
skolebestyrelsen. 
  

Martin/Sune 

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

11.  
 
 

   

12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


