
[Skriv her] 
 

 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  4. maj 2021 
Tidspunkt: 17-19 
Mødeleder: Sune  
 

Deltagere: Sune, Anne-Mette, Trine, Jane, Hanne, Bettina, Martin, 
Flemming og Lone  
 
Fraværende: Lise 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 Referat fra 16. november 2020  
Referat fra marts 2021 – godkendes på 
næst kommende møde 

Lone 

3. Høringssvar til Børne- og 
ungdomsudvalget 
 

20 min Martin fortalte om budgettildelingen i Viborg 
kommune, og om nogle af de tanker vi har i 
forhold til planlægningen af det kommende 
skoleår.  
 
Vi har ingen indslag til høringssvaret.  
 
Vi havde en god og konstruktiv snak om 
sammenlægning af nuværende 
børnehaveklasser til skoleåret 21/22, hvor 
klasserne kommer til at tælle 28 elever i alt. 
Bestyrelsen støttede forslaget om 
sammenlægning set ud fra et pædagogisk- 
og økonomisk synspunkt.  

Martin 

4. Indskolings samtaler 
herunder orientering om 
genåbningsplaner 
 
 

15 min Indskolingssamtaler: 
Det er kommunalt besluttet, at der kun 
afholdes overleveringssamtaler for børn 
målt i gul og rød TOPI-position.  
 
Genåbningsplaner: 
Alle børn skal i skole dagligt gældende fra 
d. 10. maj. Vi afventer nærmere 
retningslinjer fra kommunal side, inden vi 
kan detailplanlægge genåbningen.  
Nødundervisningen fortsætter skoleåret ud.  

Martin 

5. Kommende ny ansættelse 
 
 

10 min Vi slår en ledig lærerstilling op i den 
kommende uge, da vi har en lærer som er 
rejst grundet nyt arbejde.  
 
Der skal afholdes samtaler i begyndelsen af 
juni måned.  
 
Hanne og Anne-Mette vil gerne deltage i 
ansættelsessamtalerne. Der er et ønske om 
at samtalerne afholdes onsdag d. 2. eller 9. 
juni. 
 

Martin 
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Vi skal gerne finde en vikar i Louises stilling 
i ca. 5 måneder af det kommende skoleår.  
Vi tilbyder vikariatet til en ledig vikar, hvis vi 
vurderer at vikaren kan bruges i stillingen.  

6. Hvordan er det sidste år 
blevet mødt af forældre? 
 
 

20 min Martin fortalte om de ideer og tanker vi har i 
forhold til modtagelse af nye kommende 
børnehaveklassebørn og forældre.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne ytrede deres 
tanker om den kommende opstart og deres 
erfaringer fra forrige år.  
 
Vi vil planlægge modtagelsen af kommende 
børnehaveklassebørn ud fra det der er 
muligt i forhold til Corona restriktionerne.  

Sune/Martin 

7. Formand er fraværende i 
juni og september 
 
 

5 min Sune og familie skal ud og rejse i nogle 
måneder, hvem kan tage over for Sune i 
perioden? 
 
Anne-Mette planlægger mødet d. d. 21. juni 
sammen med Martin. 
 
Det planlagte møde d. 27. maj annulleres. 
 

Sune 
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13. Eventuelt (O) 
 
 

   

 


