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Brorsonskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 18. juni 2018 kl. 18:00–20:00 

Sted: Mødelokale N-gangen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

Mødeleder: 

Referent: 

Karen Munk Rasmussen, Louise 

Teilmann, Tommy Lange, Helle 

Kathrine Schmidt Thomsen, Marianne 

Sigersted, Thomas Langkjær Iversen, 

Henrik Christopher Juel Bay 

Maria Lykke Nielsen, Casper Kjærulf 

Fink 

Tekla Vangsgaard Bjerre, Lillian Steen 

Barbre 

Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og 

Morten Møller Jensen 

 

Karen Munk Rasmussen, Kurt Hansen, 

Maria Lykke Nielsen  

Louise Teilmann 

Birthe Pam Jensen 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden  

2. Meddelelser 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever 

 Andre 

Ledelsen:  

 Næste skoleår starter alle lærere 

og pædagoger op på et A P 

Møller-projekt om anvendelse 

af data. Bestyrelsen vil senere 

blive inddraget. Særlig fokus på 

formativ evaluering. Dette 

projekt kobles sammen med et 

Scienceprojekt hvor alle 

undervisere lærer at bruge de 

naturvidenskabelige metoder. 

 Et stærkt fagligt kodet 

tysklokale tages i brug næste 

skoleår. 

 Fagfordeling og 
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opgavefordelingen er på plads. 

Skemaerne er ved at være 

færdige, og vi satser på at sende 

ud i næste uge. For at undgå alt 

for mange skift i elevernes 

skema, er det prioriteret at 

fagene er lagt i moduler. 

Ligesom parallellagte timer er 

vægtet højt. 

 Anne Mette Hede Jensen står i 

spidsen for ”Hele Danmarks 

Familieklub, som skaber 

netværk mellem familier. 

Brorsonskolen vil gerne støtte 

projektet ved at informere om 

forløbene på forældremøderne. 

 

 Vi har haft et par uheldige 

episoder, hvor børn har slået 

andre børn. Vi har valgt at være 

meget konsekvenser over for 

elever, der slår. Vi tolerer ikke 

vold på skolen. AKT laver gode 

handleplaner for elever, der er 

indblandet i voldsepisoder.  

 

 Onsdag d. 27. juni holder skolen 

dimission kl. 19, hvor 

bestyrelsen er meget 

velkommen. 

 

 Trivselsmålingerne er afsluttet. 

Skolens resultat gennemgås på 

SB-møde efter sommerferien. 

 

 

 

Fra næstformanden: 

 Louise deltog i fællesrådsmøde, 

som gav rigtig god mening. 

Godt forum til at udveksle idéer 

skolerne imellem. Informerede 

om ny IT-portal (Aula) med 

forventet opstart august 19. 
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 God ide at afholde forskudt valg 

til SB – det vil være op til den 

nye bestyrelse evt. at vælge 

denne form. 

 

3. Lejrskoler og skoleture 

Princip tilrettet fra sidste møde til 

godkendelse (se bilag). 

Der bliver afsat et beløb til 7. årgang til 

et arrangement som kompensation. 

Princippet blev godkendt 

 

4. Vikardækning 

Orientering om samt drøftelse af 

skolens vikardækning samt brug af 

vikarer. 

Drøftelse af vikarsituation på 8.klasse 

hvor det opleves, at der er mange 

vikarer. Morten har skrevet og 

opfordret forældrene til at henvende 

sig, hvis man har brug for at drøfte de 

valgte løsninger.  

Marianne mener, at det er bekymrende 

at vælge at bruge en ikke-uddannet 

vikar i to måneder i matematik i en 

klasse, som i forvejen har været meget 

hårdt ramt af vikarer. 

Morten redegjorde for, at løsningen 

var den bedst mulige på det 

pågældende tidspunkt. 

Morten orienterede om, at vi fra og 

med næste skoleår i meget større grad 

vil bruge skolens faste personale som 

vikarer. SB opfordrer til at 

kommunikere den nye form ud til 

forældrene.  

 

5. Elever, der møder for sent 

Drøftelse af skolens håndtering af 

elever, der kommer for sent. 

Det er kommet frem, at elever, der 

møder for sent kan blive mødt af en 

lukket dør. De involverede forældre 

opfordres til at tage direkte kontakt til 

Morten.  

Morten har spurgt lærergruppen, om 

nogle kender til problematikken. Ingen 

har meldt ind, at de kender den 

konkrete situation. 

Det er et forældreansvar, hvis eleverne 
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kommer for sent. 

 

 

6. Evt.  Henrik orienterede fra 

styregruppen om Frelloskolen. 

Det pædagogiske program er 

nu via KUBEN blevet omsat til 

teknisk byggeprogram. 

Dommerpanelet består nu af 12 

medlemmer. Prækvalifikationen: 

5 firmaer forhåndsgodkendes til 

at indlevere forslag.  

Der nedsættes ny styregruppe 

til den næste del af processen. 

Nye oplysninger kan findes på 

www.frelloskole.dk 

 

 Louise: kommunen påtænker at 

invitere til en temadag 11/9 for 

de kommende skolebestyrelser. 

 

 

7. Fælles afslutning og afsked med 

bestyrelsesmedlemmer der udtræder af 

bestyrelsen. 

Uden for referat 

 

http://www.frelloskole.dk/

