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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  27. februar 2020 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: 
 

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

5 min Dagsordenen blev godkendt. Lone 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

5 min Referatet blev godkendt – og lægges på 
hjemmesiden. 

Lone 

3. Orientering om div. møder 
i Viborg 
 

30 min Der blev orienteret kort fra:  
- Dialogmøde vedr. strukturdebat 
- Møde med politikere og 5 andre 

skoler vedr. fremtidens skole i 
Viborg.  

- Lærerforeningen og 
Skolelederforeningen havde 
inviteret til debat om Folkeskolens 
rolle. Lene Thanggård holdt oplæg 
om emnet.  

Martin fortalte om den plan, der er for 
strukturdebatten på skoleområdet.  
 
Der er mulighed for at sende høringssvar 
vedr. de principper, som politikkerne har 
formuleret på baggrund af ovenstående 
møder.  
Principperne skal danne grundlag for den 
videre debat om skolestruktur.  
Der er formulerer 4 principper. 
 
Vi havde en snak om, hvordan vi vil gribe 
høringssvaret an, og hvordan vi får en 
tilbagemelding fra forældregruppen på 
deres holdninger til principperne.  
 
Anne-Mette formulerer et udkast til 
høringssvaret til valgmødet d. 17. marts. 
 

Martin/ 
Flemming/ 
Sune 

4. Skilte på skolen 
 
 

15 min Rigmor og Lone laver et udkast til 
kommende møde, som forlægges 
bestyrelsen. Walk and talk  

Hanne 

5. Opfølgning på datoer for 
kommende møder, 
herunder Sankt Hans 
 
 

10 min 17. marts bestyrelsesvalgmøde  
24. marts deltage i stormøde 
 
Mødet d. 18./25. marts aflyses.  
 

Sune 
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Mødet d. 23. juni flyttes til d. 16. juni 
samme tidspunkt.  

6. Valg til bestyrelsen 
 

20 min Der er nogle forældre som viser interesse 
for bestyrelsesarbejde.  
 
Der er valgmøde til den kommende 
bestyrelse d. 17. marts 2020. 
Martin fortæller om bestyrelsesarbejde ud 
fra kommunalt slideshow.  
Det er muligt at stille op til bestyrelsen 
denne aften. Vi skal gerne finde tre nye 
medlemmer.  
Martin indkalder til mødet d. 17. marts kl. 
17.30. Vi sørger for lidt godt til ganen.  
Indbydelsen sendes ud via Aula, 
Hjemmesiden  og Facebook.  
Den nuværende bestyrelse organiserer og 
styrer opstillingsvalget – og fortæller om det 
konkrete bestyrelsesarbejde.  
 

Sune/Martin 
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13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


