
[Skriv her] 
 

 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  160620 
Tidspunkt: 17-20 
Mødeleder: 
 

Deltagere: Alle var mødt op – og vi mødes hos Lone Just, som havde 
lavet mad til os alle, og vi takkede Sara, Hans-Henrik og Lone Just for 
deres indsats gennem de sidste 4 år. (for Lone blev det 7 år) 
 
Fraværende: 

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  Lone 

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

5 min  Lone 

3. Generel orientering fra 
skolen 
 

20 min - Martin orienterede fra 
opstillingsvalget til den kommende 
bestyrelse. Der er nok opstillede 
kandidater til den nye bestyrelse. 

- Martin orienterede om de 
kommende ansættelser onsdag og 
torsdag til henholdsvis 
barselvikariatet og en 37 timers 
fastansat pædagog stilling.  

- Martin orienterede om afslutning for 
9. klasserne, dimissionsfesten og 
sidste skoledag. 

- Der er inviteret til afskedsreception 
i indskolingen, da Jette Jensen går 
på pension d. 1. august 2020.  

- Vi afventer opfølgning af 
myndighedernes retningslinjer vedr. 
åbning efter skoleferien.  

Martin 

4. Godkendelse af SFO 
åbningstider 
 

10 min Åbningstid for SFO og SFO-klub blev 
godkendt – med nedenstående ændring: 
SFO-klubben åbner kl. 14 tirsdage og har 
dermed åbnet 40 timer mere pr. år.  

Lone  

5. Høringssvar angående 
busrute 
 
 

10 min Der er kommet en skabelon fra Viborg 
kommune, hvori vi kan skrive høringssvar 
vedr. busruter fra Frederik skole. Der er 
deadline på høringssvaret d. 21. august 
Anne-Mette og Martin formulerer et svar.  

Sune 

6. Afrunding på året og 
feedback på vores møder 
generelt 
 
 

30 min Vi snakkede om flere mulige ideer til, 
hvordan vi kan arbejde med de forskellige 
emner, som skal behandles i bestyrelsen.  
Ved behandling af større emner skal der 
afsættes tid til dialog, behandling, nogen 
gange i ad-hoc grupper og efterbehandling i 
den samlede bestyrelse.  
 

Sune 
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13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


