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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  020920 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: 
 

Deltagere: Bettina Thomsen, Jan Luxenburger, Lise Berg, Sune 
Mølgaard, Anne-Mette Mølgaard, Jane Smedegaard, 
Flemming Amby, Thomas Høj, Martin Mose, Lone Jänichen 
 
Fraværende: Hanne Falther  

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 Referat fra 26. maj 2020 
Referat fra 16. juni 2020  
 
Referaterne blev godkendt. 

Lone 

3. Kvalitetsrapport, nyt skole 
år, mm. 
 

60 min Vi har pt. 385 elever på skolen, 2 elever er 
yderlige på vej til skolen. 
 
Vi er kommet godt i gang med det nye 
skoleår. Corona præger stadig vores 
hverdag, og vi tilstræber at overholde alle 
retningslinjer, for at minimerer 
smitterisikoen.   
 
Vores 2 nye ansatte er kommet godt i gang. 
 
Hvis vi får nogle elever eller medarbejdere 
som er testet positiv med Corona, har 
Viborg kommune udfærdiget et action Card, 
som vi som skole skal handle ud fra.  
 
Det har været muligt at give høringssvar 
vedr. brug af de ressourcer, som opstod 
grundet færre undervisningstimer i 
nuværende skoleår.  Svaret er sendt, vi har 
brugt ressourcerne på to-lærer ordning.  
 
Der er indkaldt til møde d. 10. september 
vedr. principper til fremtidens folkeskole i 
Viborg kommune. Hver skole må stille med 
3 bestyrelsesmedlemmer. Martin, Sune og 
Lise deltager i mødet. 
Efterfølgende kan der indsendes 
høringssvar vedr. principperne.  
 

Martin 

4. Mangel på plads i 
cykelskuret 
 
 

20 min Anne-Mette har sat punktet på 
dagsordenen ud fra en 
forældrehenvendelse.   
Punktet blev kommenteret og diskuteret.  

Anne Mette 
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Der er flere børn som cykler i skole end 
tidligere ☺ hvilket vi selvfølgelig gerne vil 
støtte.  
En ide kunne være, at vi benyttede pladsen 
foran Skolen 10 til cykelparkering. 
Martin kontakter Viborg kommune, for at 
søge om en fælles kommunal løsning for de 
flere cykler. Ud fra tilbagemeldingen finder 
vi ud af, hvordan vi behandler punktet 
videre frem.   
Vi undersøger først hvor mange børn der 
cykler i skole, ud fra tallet finder vi frem til 
hvor mange pladser vi har behov for at 
tilfører, for at alle børn har mulighed for en 
plads til deres cykler.  

5. Børn i digital verden 
 
 

20 min Udsat til næste møde. Anne Mette 

0. Velkommen til et nyt år i 
bestyrelsen 
 
Konstituering af den nye 
bestyrelse 
 

 Sune bød velkommen til det ”nye år”. 
Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede 
sig, og efterfølgende konstituerede 
bestyrelsen sig med følgende poster. 
 
Formand: Sune Mølgaard 
Næstformand: Bettina Thomsen  
Medlem: Anne-Mette Mølgaard 
Medlem: Jane Smedegaard 
Medlem: Lise Berg 
Medlem: Jan Luxenburger 
Medlem: Hanne Falther 
Supplant: Trine Petersen  
Supplant: Pia Kvist Helding   
 

Sune 
 
 
 
 
 

6.  
Mad til møderne 
 

 Vi besluttede, at skolen fremover forbereder 
et lettere måltid til møderne. 

 

8.  
Næste møde flyttes til d. 6. 
oktober kl. 17 - 19 
 

 Alle mødedage lægges ind i referatet og i 
AULA. 
 
Møde datoer for året 20/21:  
Tirsdag d. 6. oktober 19 – 21 
Mandag d. 16. november 17 – 20 
Tirsdag d. 12. januar 17 – 19 
Onsdag d. 24. februar 17 – 19 
Mandag d. 22. marts 17 – 19 
Tirsdag d. 27. april 17 – 19 
Torsdag d. 27. maj 17 – 19 
Mandag d. 21. juni 17 – 20  
 
 

 

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

11.  
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12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


