
 
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 1/9 2022 

Dato: 1/9 2022 kl. 17.30-21.00 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning: Smørrebrød 

Deltagere: Malene Fischer Olsen, Erik Modin, Nadia Qureshi, Andreas Feltsen, Katja Ørskov 

Holmfred, Mikkel Rydberg, Nidhi Sharma Kumar, Dennis Kjærulf (medarbejderrepræsentant) og 

Mie Sparresø Kirk (medarbejderrepræsentant). Elevrepræsentanter? 

Fraværende: Signe Vendelbo Sørensen, Mikkel Rydberg. 

Ledelsen: Lena Andersen, Jan Christensen og Gerhard Grubb Waaentz 

Suppleanter: Sanne Ørskov Rishøj, Maria Svan og Signe Vendelbo Sørensen 

Ordstyrer: Malene Fischer Olsen 

Forklaring: B=beslutningspunkt, O=orienteringspunkt, D=punkt til drøftelse 

Dagsorden: 

Godkendelse af referat – 5 min. 

Referat godkendt 

 Orientering fra elevrådet – 10 min. 

Der er valgt repræsentanter til skolebestyrelsen. Der vælges formand og næstformand. 

1.  Udarbejdelse af høringssvar vedr. nye skoledistrikter. Materiale er tilsendt i særskilt mail – 

75 min. 

Malene informerede om, at hun var til borgermøde d. 31.8. om skoledistrikter – og gav et 

lille referat af hendes oplevelser. 

Der blev udfærdiget et høringssvar på mødet. 

 

2. Orienteringspunkt: Meddelelsesbog:  

Ledelsen orienterer om det arbejde der skal laves i bl.a. skolebestyrelsen vedr. arbejdet 

med meddelelsesbogen, der afløser elevplanerne – 15 min. 

Punktet udsættes til næste gang 



 
 
 

3. Beslutningspunkt: Idræt, badning m.v. Ledelsen ønsker at skolebestyrelsen forholder sig til 

om der skal udarbejdes principper for deltagelse i idræt, badning efter idræt m.v. – 30 min. 

a. Bilag: 

b.  

i. Artikel fra Dansk skoleidræt. Kan findes her: 564 (epaper.dk) 

ii. Bilag vedhæftet i mailen: Idrætsundervisning på Frydenhøjskolen udarbejdet 

af idrætslærerne. 

Der var mange input til punktet. Skolebestyrelsen ønsker, at man inviterer en idrætslærer til 

næste møde. 

Man ønsker en større drøftelse om, hvordan man får undersøgt, hvad der ligger til grund for 

elevernes manglende ønske om at gå i bad.  

Tages op til videre drøftelse på kommende SB-møde 

 Forretningsorden for skolebestyrelsen – 30 min. 

Udsat til næste møde 

 Eventuelt – 5 min. 

GW informerede om, at skolen har været på en succesfuld personaleweekend. 

Skolebestyrelsen er inviteret til personalemøde d. 28. september. 

 

https://www.epaper.dk/jtoas/skoleidraet/564/?gotopage=10
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