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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  21. juni 2021 
Tidspunkt: 17-20 inkl. spisning 
Mødeleder:   
 

Deltagere: Lise, Anne-Mette, Flemming, Thomas, Bettina, Trine, 
Martin og Lone  
 
Fraværende: Hanne og Sune 

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 fra maj mødet blev godkendt Lone 

3. Skoleåret, der er gået  5 min Det har været et anderledes skoleår 
grundet Corona. Restriktionerne er ved at 
blive lukket ned, og vi ser frem til et skoleår 
uden restriktioner.  
Genåbningen har bl.a. betydet, at vi har 
kunnet afholde informationsmøde for 
forældrene i de kommende 0. klasser. 
 
Kommende 1. klasse bliver sammenlagt til 
en klasse med 26 børn i alt. Bestyrelsen 
har tidligere bakket op om denne 
beslutning. 
 
Onsdag d. 23. juni dimitterer vores 
nuværende 9. årgang. Det er nogle dejlige 
unge mennesker, som alle er klar til at 
skulle videre ud i livet.  
 
Til august hilser vi 40 nye 
børnehaveklassebørn og deres forældre 

velkommen       

De næstkommende år falder antallet af 
børn som skal begynde i børnehaveklasse.    
 

Martin 

4. Høring om tilrettelæggelse 
af skolebusruter 
 
 

15 min Ingen kommentarer til høringen Martin 

5. Nye ansættelser 
 
 

5 min Katrine Torbensen er ansat i den ledige 
lærerstilling i indskolingen. Hun er ansat pr.  
august 2021.  
Camilla Nyholm-Søndertoft er ansat i det 
ledige barselsvikariat fra august og frem til 
slut december 2021.  

Martin 

6. SSP-projekt 
 
 

5 min Alle skoler i Viborg kommune skal arbejde 
med et individuelt projekt i forbindelse med 
Sammenhængsmodellen. Børn og Unge 
arbejder med overskriften ”forskellige i 

Martin 



[Skriv her] 
 

fællesskab” og her har vi som skole valgt at 
arbejde med et SSP-projekt, om hvordan 
det er at være ungt menneske i Frederiks, 
og hvad der optager dem efter skoletid. 
Vi laver projektet i samarbejde med 
Ungdomsskolen.  
Thomas Høj (skolens SSP-medarbejder) og 
Ranjith (ungdomsskoleleder i Frederiks) er 
en del af den gruppe som arbejder med 
projektet.  
De unge mennesker kan ansøge om at 
blive en del af projektgruppen.  
 
Der arbejdes videre med projektet i det 
kommende skoleår, og der er et ønske om, 
at skolebestyrelsen inddrages gennem 
bestyrelsesmøderne.  

7.  
Næste skoleår 

5 min Skolens vejledere skal være med i et 
projekt under Børn og Unge ”forskellige i 
fællesskaber”.  
Vejledere skal have øget deres viden om 
lærende fællesskaber med co-teaching som 
metode. 

Martin 

8.  

Læseprojekt for 
ordblinde 
dobbeltudfordrede 
 

5 min Projektet skal støtte ordblinde børn og børn 
som har udfordringer ved ikke at få 
læsetrænet eller har svært ved at knække 
læsekoden.  

Martin 

9.  
Indsatsområder 
 

5 min På skolen har vi fokus på sproglig 
opmærksomhed, for at støtte børnenes 
sproglig udvikling.  

Martin 

10.  
Godkendelse af 
åbningstider i SFO og 
KLUB 
 

 Åbningstid for det kommende skoleår i SFO 
og SFO-klub blev gennemgået og 
godkendt.  
  

Lone 

11.  
Forældremøder i august 
 

 Punktet tages op på kommende 
bestyrelsesmøde, og her laves en 
fordelingsplan. 

AM 

12.  
 
 

   

13. Eventuelt (O) 
 
 

 Udsatte punkter; 
forældresamarbejde/kommunikation - 
lektier samt børn og digitale medier 
 
Elever og lærere i udskolingen ønsker at 
involverer bestyrelsen i samværsformer, på 
baggrund af en samtale i afdelingen om 
hvordan man taler til hinanden og 
behandler hinanden. 
 
Næste møde er aftalt til d. 17. august 2021 
kl. 17 - 19 
Dagsordens punkter: 

- Billeder af bestyrelsen til 
hjemmesiden 

AM 
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- Datoer for bestyrelsesmøder 
- Fokus på sprog og adfærd 

(Thomas) 

 


