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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  26-05-2020 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: 
 

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

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid 
Estimere 
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 fra februar måned blev godkendt  Lone 

3. Orientering om følgende 
punkter: 
 

- Stillingsopslag 
- Covid 19  
- Valg til 

skolebestyrelsen 
 

1 time - Martin orienterede om skole-
nedlukningen i forbindelse med 
Corona og den efterfølgende 
genåbning.  

Viborg kommune har under hele forløbet 
sendt retningslinjer ud vedr. Corona, som vi 
skal arbejde ud fra.  
 
På skolen har vi gjort positive iagttagelser, 
som kan værd at diskuterer og overveje i 
forhold til fremtidig pædagogisk 
planlægning.  
 

- Stillingsopslag: vi har 2 ledige 
stillinger, som er slået op. Vi søger 
en lærer barselsvikar og en 
pædagog begge pr. 1. august.   
Der er ansættelse til barselsvikaren 
d. 17. juni og pædagogstillingen d. 
18. juni.  
Fra bestyrelsen deltager:  
Bettina og Sune til ansættelsen d. 
17. juni fra kl. 15.00 
Anne-Mette og Sune til 
ansættelsen d. 18. juni fra kl. 15.00. 
(Anne-Mette giver Lone besked 
vedr. tidspunkt) 
 

- Valg til skolebestyrelsen: 
Der er udsendt en ny plan vedr. 
valg til bestyrelsen. Vi skal have 
valgt 3 nye medlemmer og 2 
suppleanter.  
 
Skolen sørger for opslag vedr. 
valget på Facebook og på 
hjemmesiden. Ex. på hvad 
bestyrelsesarbejdet indeholder.  

Martin 
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Der afholdes valg d. 8. juni kl. 
17.00 – skolen indkalder til valget.  
 
Opfordring til at de nuværende 
medlemmer fortæller om 
vigtigheden af bestyrelsesarbejdet 
til øvrige forældre. 
 
Formanden laver et skriv vedr. 
bestyrelsesarbejdet, som ligges ind 
på hjemmesiden.  

 
 

4.  
Årshjul 
 

 
20 min 

Ideer til indhold i årshjulet sendes til Sune. 
 

Sune 

5.  
 
 

   

6.  
 
 

   

7.  
 
 

   

8.  
 
 

   

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

11.  
 
 

   

12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

 Martin har gennemlæst materialet vedr. 
høring om anlægsbudgettering til 
renovering af faglokaler.  
 

 

 


