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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 7. september 2020 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Mødelokale 1. sal v. kontoret 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Anne Øbo Sørensen, Helene Friis 

Dalsgaard, Henrik Christopher Juel Bay, 

Morten Stoll, Lars Meldgaard Hage 

Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen. 

Birthe Pam Jensen og Morten Møller 

Jensen 

Mathilde Pedersen 

 

Benn Molin Lauritsen 

 

Morten Stoll 

Birthe Pam Jensen 

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

Dagsorden Referat 

Konstituering  

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

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

 Andre 

max. 10 min.  

Fra ledelsen: 

Skolelederen har skrevet ud til forældrene 

på Brorsonskolen omkring transport til og 

fra skolen.  

Skolelederen har i samarbejde med de to 

øvrige Varde by-skoler udsendt 

forældrebrev om status på processen for 

Frelloskolen/ Lykkesgårdskolen. 

Fra elevrådet: 

• Eleverne ønsker mere information 

om, hvordan klasserne 

sammensættes på Frelloskolen.  

• Eleverne har svært ved at forstå 

Coronareglerne. Svært ved at 

forstå, at man gerne må blandes på 

tværs af de 3 årgange i valgfag, men 

ikke har lov til at være på tværs af 

årgangen i frikvartererne. Der er 

et stort ønske om at måtte være 

sammen på tværs af årgangen i 
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pauserne evt. i faste ”legegrupper”  

• Ønske om at vandautomaterne 

igen bliver tilgængelige.  

• Indeklimaet i 8. og 9. årgangs 

lokaler er meget ringe. Der har 

været meget varmt i den seneste 

periode. 

• Det er aftalt, at Morten deltager i 

næste elevrådsmøde for at svare 

på elevernes spørgsmål.  

• Elevrådet har konstitueret sig med 

2 formænd og 2 næstformænd. De 

vil skiftes til at deltage i SB-

møderne 2 og 2. 

 

3. Sammensætning af bestyrelsen (D, G/B) 

Tina Vestergaard Larsen ønsker at udtræde af 

skolebestyrelsen ved Brorsonskolen. 

Bestyrelsen skal forholde sig til, hvordan 

udmeldelsen håndteres. 

10 min 

Vi anmoder forvaltningen om, at der ikke 

bliver indkaldt nyt medlem i stedet for 

Tina Vestergaard Larsen, da bestyrelsen 

indenfor det næste år skal fusionere med 

bestyrelsen fra Sct. Jacobi Skole. 

4. Ansættelser (O) 

Orientering om nye samt kommende 

ansættelser. 

15 min. 

Matilde Krüger er ansat i indskolingen. 

Runa Hesse Ludvigsen er ansat som 

sproglærer i udskolingen. 

Ledig lærerstilling med musik og gerne 

dansk ledig pr. 1. december. Samtaler 22. 

oktober. 

Ledig pædagogstilling er opslået. 

Viceskolelederstillingen er ledig til 

besættelse pr. 1. november. To 

samtalerunder:  d. 23/9 og d. 28/9. 

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at 

indgå i ansættelsesudvalg kontakter 

Morten herom. 

5. Status på Frelloskolen (O) 

Seneste nyt i arbejdet med Frelloskolen.  

15 min. 

Åbent-hus-arrangementer på henholdsvis 

Frelloskolen og på Lykkesgårdskolen for 

personalet på de 3 Varde by-skoler i 

denne periode. 

Arbejdsgruppe skal i gang med at indrette 

væksthuset ved Frelloskolen. 

En arbejdsgruppe skal nu i gang med at 

arbejde med det grafiske udtryk med 

udgangspunkt i et meget spændende 

oplæg. 

6. Evt. 

max. 5 min. 

15 % ulovligt fravær betyder, at man bliver 

trukket i børne-ungeydelsen. I dette 
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kvartal er der kun 36 skoledage, hvilket 

gør det lettere at nå grænsen. MJ har 
skrevet ud til de hjem, som er tæt på de 

15%. 

 


