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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 7. januar 2020 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 og Morten Møller 

Jensen 

 

Anne, Helene, Tina, Victoria, Sofie. 

 

Morten Stoll 

Birthe Pam Jensen 

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

Dagsorden Referat 

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

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

max. 15 min.  

Formanden: 

 Har deltaget i dialogmøde i klynge 

Varde. 

Morten Møller: 

 Var meget tilfreds med årets 
juleafslutning i kirken. Præsten 

roste vores elevers adfærd. Vores 

”gå”-ordning hvor store og små 

følges til kirke er et supergodt 

tiltag. 

 Vi har taget Aula i brug i det nye 

år. Vi er i indkøringsfasen. Skolen 

arbejder på at ALLE forældre 

bliver aktive på Aula. 
Personalet skal nu anvende Teams 

som intern 

kommunikationsplatform.  

Skolens nye hjemmeside er først 

klar i starten af marts. 
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 Ny lovgivning vedtaget, 
omhandlende, at elevers ulovlige 

fravær over 15% inden for et 

kvartal, vil betyde, at forældrene 

bliver trukket i børne-

ungeydelsen. 

 34 praktikanter startede d. 6. 

januar. De bliver her i 5 uger. 

 

Elevrådet: 

 Er i gang med at arrangere fest for 

mellemtrinnet en gang i marts. 

  

 

3. Udtalelse til kvalitetsrapport (D) 

Iflg. Folkeskolelovens § 40 a udarbejder  

Kommunalbestyrelsen en kvalitetsrapport hvert 

andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive 

skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i 

forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, 

kommunalbestyrelsens 

vurdering af niveauet og opfølgning herpå. I 

henhold til ovenstående sendes Kvalitetsrapport 

for Varde Kommunes 

skolevæsen – skoleåret 2018/2019 til udtalelse i 

skolebestyrelsen (bilag). 

30 min. 

Punktet blev drøftet og udtalelse aftalt. 

 

4. Princip for kommunikation (D, G/B) 

Drøftelse samt evt. godkendelse af princip 

tilrettet ved bestyrelsesmødet i december 

(bilag). 

20 min. 

Princippet blev justeret og vedtaget. 

Pause  

5. Princip for it og medier (D, G/B) 

Ud fra udkast fra arbejdsgruppen at udarbejde 

princip for it og medier 

(bilag). 

30 min. 

Princippet blev gennemarbejdet, 

renskrives nu og bliver taget op på næste 

møde. 

6. Evt. 

max. 5 min. 

 

Der er tænkt på, at der skal nyt logo til 

Frelloskolen, men det er endnu ikke 

designet. 

 


