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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 2. juni 2020 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Mødet afholdes virtuelt 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin 

Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard, Henrik 

Christopher Juel Bay, Morten Stoll, 

Thomas Langkjær Iversen, Tina 

Vestergaard Larsen 

Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen. 

Victoria Lalicata 8.a, Sofie Remmer 

Frederiksen 9.c 

Birthe Pam Jensen og Morten Møller 

Jensen 

 

Helene Friis Dalsgaard 

 

Morten Møller Jensen 

Birthe Pam Jensen 

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) ok 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

max. 15 min.  

MJ:  

• Rejsegilde på en helt særlig måde i 

fredags. Glæder sig til at holde 

åbent hus senere på året. 

• Fritidscenterets kantine regner 

fortsat med at kunne levere god 

frokost til eleverne. 

• Ansættelsessamtaler med ansøgere 

til årsvikariat i dag. Yderst 

kvalificeret ansøgerfelt. 

• Møde i dag om 

mellemlederprocessen. 

Mellemlederne får besked i 

morgen. 

 

3. Henvendelse (O, D) 

Drøftelse af henvendelse fra forældrerådet på 4. 

årgang vedr. aflyst lejrskole.  

 

De 3 forældreråd har udtrykt ærgelse 

over at lejrskolen på 4. årgang er aflyst. 

Teamet på 4. årgang er enige i 

skolelederens beslutningen. 



 

   2/3 

Ingen andre skoler i Varde kommune 

sender elever på lejrskole i dette skoleår. 
MJ i dialog med forældregruppen om et 

evt. overskud kan kanaliseres til et 

forældreinitieret arrangement. 

Opbakning til skolelederens håndtering. 

4. Status på fase 2 af genåbningens (O, D) 
Orientering om status i forhold til genåbning. 

Herunder hvordan skolen lever op til gældende 

retningslinjer.  

 

Vi var spændte på, om de ældste elever 
kunne leve op til den krævede høje 

hygiejnestandard. De unge har for langt 

størstedelen klaret det fint.  

Elever og ansatte giver udtryk for, at de er 

trygge ved de retningslinjer, vi agerer 

efter. 

Vi oplever, at der foregår rigtig mange 

spændende alternative aktiviteter. 

Lærerrep.: Det er frustrerende som lærer 

på 8. årgang at være nej-siger, da det er 

svært for de unge at overholde reglerne 

om afstand. 

Det er lidt sværere i forhold til de ældste 

elever, da de bliver ledt tilbage i hele 

deres egen klasse og ikke på hold som de 

yngste er. Tror det ville have været 

nemmere, hvis de store også kunne 

komme tilbage mindre hold. 

 

5. Orientering fra møde i styregruppen for 

skolebyggeriet (O, D) 

Orientering fra møde i styregruppen den 20. 

maj.  

 

Styregruppe (udvalgsformændene og 

direktører) 

Status: 

• Byggeplanen holder – er endda lidt 
foran 

• Økonomien holder 

• Forbindelsesgang mellem skolen 

og Fritidscenteret bliver tilkøbt 

• En atriumgård ved udskolingen 

etableres 

• Et torv over mod Fritidscenteret 

bliver ligeledes etableret. 

 

Trafiksikkerheden ved Frelloskolen blev 

drøftet.  

6. Økonomi og budget (O, D, G/B) 

Gennemgang af skolens økonomiske situation 

samt tilbagemelding fra møde i budgetudvalget. 

 

De første 4 måneder er landet på 30% af 

budgettet. Regner med, at vi vil være 

gældfrie, når vi går ud af kalenderåret. 

Budgetudvalget har valgt at skrue lidt op 
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for undervisningsmidlerne. Udvalget har 

afvist ganske få ønsker (portalønsker). 

En del af økonomien er afsat til 

kompetenceudviklingsforløbet: 

projektbaseret læring (PBL). 

Udgifter til kopi og print er dalet drastisk. 

Budgettet er hermed godkendt. 

 

7. Planlægning af næste skoleår (O, D) 

Orientering om arbejdet med planlægning af 

næste skoleår. 

 

Vi planlægger med en klasse mindre næste 

år, men vi beholder den bemanding, vi har 

i dette skoleår. 

VO og MJ står for skemalægningen. 

Vi fortsætter med at forkorte skoledagen 

på såvel mellemtrinnet som i udskolingen.  

Principper for skemalægningen består. 

Valgfagene flyttes til mandag. 

Skolen har fået midler fra Byrådet til 

samarbejdet med Katafonden. 

Vi har endvidere fået midler til en 

permanent tosprogs-familieklasse en 

formiddag om ugen, samt et to-

lærerforløb med fokus på at støtte de 

tosprogede elever. 

8. Evt. 

max. 5 min. 

 

Farvel og tusind tak til Thomas for mange 

års god indsats i skolebestyrelsen. 

 

Morten M sender en doodle ud om mødet 

i august. På augustmødet aftales resten af 

skoleårets møder.  

 

Rigtig god ferie til alle. 

 


