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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Frederiks Skole 
 

Dato:  17. august 2021 
Tidspunkt: 17 - 19 
Mødeleder: Martin Mose 
 

Deltagere: Trine, Jane, Lise, Anne-Mette, Hanne, Martin, Thomas, 
Flemming og Lone 
 
Fraværende: Bettina 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 juni måned blev godkendt Lone 

3.  
Fokus på sprog og adfærd 
(Samværsregler) 

1 time Udskolingen har lavet et skriv omhandlende 
hensigtsmæssigt sprog og adfærd.  
Thomas indledte punktet med fortællinger 
fra hverdagen. 
Udskolingen har arbejdet med sprog og 
adfærd, og der er lavet plakater med 
udsagn, som hænger i alle klasser i 
afdelingen. Det opleves, at det fokus der er 
sat på sproget og adfærden, virker efter 
hensigten.  
Bestyrelsen synes, at formuleringerne i 
samværsreglerne er gode, da det er 
formuleret i positive vendinger.  
Bestyrelsen ytrede ønske om, at tankerne 
om samværsregler bredes ud til 
indskolingen og mellemtrinnet.  
 
Udskolingen arbejder videre med reglerne, 
og de bliver en del af de kommende 
forældremøder.  
 
Når samværsreglerne er færdig formuleret, 
ligges de på hjemmesiden.  
 

Thomas 

4.  
Bestyrelsens 
repræsentation ved de 
kommende forældremøder 
 

 Vi vedhæfter en kopi af oversigten med 
dato, klasse, tidspunkt, og hvem der 
deltager i hvilke møder.  
 
 

Anne Mette 

5.  
Datoer for de kommende 
bestyrelsesmøder 
 

 17. august 2021 
27. september  
28. oktober  
24. november (julemødet) 
11. januar 2022 
10. februar 
14. marts 
20. april 
24. maj 
27. juni (sommermødet) 

Martin 
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6.  
Forældresamarbejde/komm
unikation - lektier samt børn 
og digitale medier  
 

 Det opleves at lektier bliver skrevet meget 
forskelligt ind i AULA, dette kan skabe 
forvirring.  
Alle lektier er nu skrevet ind i ugeplanen, 
det giver et hurtigt overblik, og dejligt at alle 
lektier er skrevet ind på et sted.  
 

Anne Mette 

7.  
Busordning til Skelhøje 
 

 Der er kommet nye udbyder og busruter i 
skoleåret 21/22.  
Rute 53 er blevet en del af den nye 
skolebusrute, det medfører, at børnene kun 
kan, kører med bussen til og fra skole.  
 
I SFO følges børn stadig til bus 53, 
forældrene skal købe billet til bussen.  

Jane 

8.   
Eventuelt (O) 
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 Eventuelt (O) 
 
 

   

 


