
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 21/11 2022 

Dato: 21/11 2022 kl. 17.30-21.00 

Sted: Personale rummet 

Forplejning: Smørrebrød 

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

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

Mikkel Pehn (medarbejderrepræsentant). Elevrepræsentanter? 

Fraværende: Gerhard Grubb Waaentz, Erik Modin og Mikkel Pehn, Nidhi Sharma Kumar. 

Ledelsen: Lena Andersen og Jan Christensen 

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

Ordstyrer: Andreas Feltsen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 5 min. 

Referat godkendt. 

2.  Nyt fra elevrådet 10 min. 

Intet nyt da der ikke har været afholdt møde. Der har været afholdt fælleselevråd, hvor der 

heler ikke er noget nyt, da en anden skole fyldte mødet. 

3. Principper for skoledistrikter (45 min.) 

Mikkel deltager til SKOK møde torsdag. Der skal igen kigges på distrikterne. Vi vil gerne 

have ændret på noget af retorikken eks. tilstræbes ændres til sikres. Skal vi blive bedre til 

at bruge de politiske spilleregler/strategier? Frydenhøj har meget på spil, og derfor har vi 

også meget at tabe.  

Kommentar… det er nogle gode principper, men det føles ikke som om de bliver efterlevet. 

Så Vi skal holde dem op på at de bliver efterlevet. Hvordan vil politikkerne sikre at 

principperne bliver gennemført og vi ikke ænder i samme situation som sidt.  

 



 

4.  Meddelelsesbog (45 min.) 

Jan gennemgik baggrunden og processen via slideshowet om meddelelsesbogen og 

implementeringen af denne. 

Der hvor vi er nu, er hvor vi lokalt i SB skal træffe beslutninger om hvorvidt de øvrige fag 

skal indgå i meddelelsesbogen.  

Ud over udgangspunktet i mat og dansk samt UPV, kunne der være fokus på et øvrigt 

punkt som fortæller hvilke andre fag eleven, har stærke ressourcer i. 

Hvis ikke der skal indgå flere fag direkte i meddelelsesbogen, vil en ny form for skolehjem 

samtaler være tilkommen for at få et overblik og dialog mellem forældre/elev og de øvrige 

fag.  

En mulighed for forældrene om selv at kunne vælge et eller flere fag, der bliver en del af 

det enkelte barns meddelelsesbog. 

En videre proces, hvor man for et større overblik. 

Jan vil næste gang præsentere uddannelses- og læring.  

5.  Principper for badning og idræt (45 min.) 

Ønske om at principperne bliver overholdt så der kommer ens meldinger ud til eleverne. 

Obs på at principperne bliver en del af skolens værdier så skolen skal gøre alt for at 

principperne bliver efterlevet.  

Er der for lidt respekt for faget. Beskrive fagets mening og målet med faget, evt. henvise til 

fagets beskrivelse i principperne.  

Beslutning:  

Under afs. ”vedrørende fritagelse fra idræt” skal der i 8 linje rettet til kan i steden for vil i          

sætningen Ved længere tids fravær vil skolen normalt kræve en lægeattest. 

6.  Eventuelt (5 min.) 

Ingen punkter: 

Følgende punkt tages op på kommende møde: 

Meddelelsesbogen, få besluttet principperne for øvrige fag.  

Jan vil næste gang præsentere uddannelses- og læring.  



  


