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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 3. december 2019 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Mødelokale N-gangen 

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, Kurt Hansen og 

Morten Møller Jensen 

 

Victoria Lalicata 8.a, Sofie Remmer 

Frederiksen 9.c, Kurt Hansen, 

 

Morten Møller Jensen 

Birthe Pam Jensen 

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

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

max. 10 min.  

Skoleleder:  

 Planen for økonomien holder, dog 

fik skolen i sidste uge besked om, 

at vi mister 80.000kr i forbindelse 

med budgetgennemgang for 3. 

kvartal. 

 Vi har ansat 2 nye lærere pr. 1/1-

20: Malene Møller Sørensen og 

Anna Sabrina Hedegaard. 

 Kurt Hansen har valgt at gå på 

efterløn og havde sidste arbejdsdag 

i fredags. Vi har ansat Alina Beck 

Hansen som indskolingsafdelings-
leder pr. 1/8-20. Det er endvidere 

bestemt, at Alina bliver 

afdelingsleder for indskolingen på 

Frelloskolen. I perioden fra 1/12 – 

19 til 31/7-20 er Karin Emborg 

Gjersøe konstitueret i 
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indskolingslederstillingen. 

 Ny skolesekretær Sarah Hansen er 
startet pr. 1/12-19. Vi deler hende 

med Blåvandshuk Skole. 

 Frelloskolen: Der støbes! 

Designprocessen om de visuelle 

læringsmiljøer er i fuld gang  

En anden gruppe har taget sig af 

legepladsen/udendørs aktiviteter. 3 

firmaer har budt ind med gode 
forslag. Vi valgte Elverdal. 

 Livet uden Intra forbereder vi os 

på. Inden længe udsendes 

information om Aula til 

forældrekredsen. Aula vil være et 

simpelt system at navigere i for 

både forældre og lærere. Skolen 

skal have ny hjemmeside. 

 Ny lovgivning om elevfravær: hvis 
en elev har over 15% ulovligt 

fravær inden for et kvartal, vil 

forældrene blive trukket i børne- 

og ungeydelsen. 

 

3. Orientering (O) 

Orientering fra møder i fællesbestyrelse samt 

møde i Varde by gruppen. 

10 min 

Morten, Morten og Vibeke har været til 2 

møder i fællesbestyrelsen. Især 

drøftelserne i gruppen for Frelloskolen er 

konstruktive. 

 

  

4. Bestyrelsessammensætning (G/B) 

Forslag fra samarbejdende bestyrelses-

arbejdsgruppe om, at vi vælger scenarie 1 i 

forhold til bestyrelsessammensætning 2021. 

5 min 

Forslaget blev vedtaget 

5. Princip for klassedannelse (D, G/B) 

Forslag fra samarbejdende bestyrelses-

arbejdsgruppe om flg. Princip for 

klassedannelse: 

Ved overflytning til den nye skole (Lykkesgård 

eller Frelloskolen) opbrydes eksisterende 

klasser på alle tre skoler og der formes nye 

klasser. 

Dette gælder som princip på alle klassetrin. Der 

bør dog være tilstrækkelig fleksibilitet til, at der 

kan indgå konkrete vurderinger på de enkelte 

årgange. Vi bestræber os på, at der dannes 

klasser med et godt undervisningsmiljø og 

læringsfællesskab, hvor der er tænkt over køn, 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. 
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faglighed, sociale relationer og 

skoletilhørsforhold. Det bliver en professionel 

vurdering af skolerne, hvordan klasserne 

dannes. 

15 min 

6. Princip for kommunikation samt princip 

for it og medier (D, G/B) 

Ud fra udkast fra arbejdsgruppen at udarbejde 
princip for kommunikation samt princip for it 

og medier 

(Se bilag fra mødeindkaldelsen til 5. november). 

30 min. 

Bestyrelsen gennemgik forslaget til princip 

for kommunikation og blev enige om en 

del rettelser. Det tilrettede princip bliver 
sat på dagsorden på næste 

bestyrelsesmøde sammen med udkastet til 

it og medier. 

7. Evt. 
max. 5 min. 

 

Intet. 

8. Julefrokost  

 


