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Bestyrelsesmøde   Tirsdag den 26. januar 2016, kl. 17.00 
Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FvS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) bestyrelsesnæstformand Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben Falhof Koltze (TK) Afbud   Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Trine Jakobsen (TJ) Afbud   Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Max Andersen (MA)   Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Rasmus Rubæk (RR) Afbud   Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepr. Afbud 
Peter K. Eriksen (PKE) Afbud   Ingrid Grynberg (IG), lærerrepr./ pæd. rådsform. 
Rikke Bibowski (RB)  (Suppl.) Afbud 
Kenneth T. Lassen (KTL) (Suppl.) Afbud                                                      

                                                                                                                                              
Referat: 

  
 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 03. december 2015 
 
Referat fra 3. december 2015 blev godkendt og underskrevet af skolens bestyrelse. 

 
2. Meddelelser 

Bestyrelsesformand: 
FvS orienterede om, at Forældretilfredshedsundersøgelsen 2015 generelt er rigtig fin, men der er 
visse områder, som bestyrelsen sammen med ledelsen vil tage fat på. Forældrene vil blive 
orienteret i et fælles forældrebrev, som sendes ud inden skoleballet den 7. februar. Derom senere i 
pkt. 3.  
FvS orienterede om, at skolen arbejder hårdt på og håber på, at det bliver Fortet igen, som den 
kommende 4. klasse får tilbudt i fællesskab, altså både Frederiksberg- og Københavnerbørn.  
Der har været afholdt møde med 3. klasses forældre, vedr. forløb omkring klubsituationen. 
FvS orienterede kort om den politiske situation på Frederiksberg i forhold til folkeskolereformen. 
FvS foreslog, at nedlægge champagnebaren til skoleballet. Bestyrelsen bakkede op om forslaget. 
Det blev endvidere besluttet kun at servere vand og sodavand til skoleballet.   
ALR foreslog andre muligheder for børnemad til skoleballet. 
FvS orienterede bestyrelsen om, at han, hver den sidste torsdag i måneden, vil være synlig og til 
rådighed for skolens forældre fra kl. 15.00-17.00.   
    
Skolens ledelse: 
TR orienterede bestyrelsen om, at skolens ledelse har afholdt internt ledelsesevalueringsmøde, 
hvor der blev drøftet både overordnede temaer og konkrete opgaver, samt en status på situationen 
lige nu. Endelige drøftedes også idéer til kommende skoleår. 

 
TR orienterede bestyrelsen om, at Andreas Buch er tidsbegrænset ansat til at varetage 
undervisningen primært i matematik og idræt. Vi forventer at lave et nyt stillingsopslag snarest 
med fokus på linjefag i tysk, billedkunst, idræt og matematik. Skolen annoncerer på skolejobs.dk, 
med hvem, vi har indgået kontrakt og samarbejde med.  

 
TR orienterede bestyrelsen om, at skolen på seneste samarbejdsudvalgsmøde har vedtaget en 
rygepolitik og retningslinjer for en kompetenceudviklingsplan for skolen. 
På samarbejdsudvalgsmødet drøftedes også standarden af skolens nye rengøringsselskab. Der er 
håb om, at dette bliver bedre i tråd med, at aftaler og skolekulturen bliver bedre. Max gør et stort 
arbejde i forhold til kommunikationen med rengøringsselskabet og med medarbejderne. 
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TR orienterede kort bestyrelsen om, at fællessamlingerne har været afholdt tre-fire gange. De er 
ved at tage form. Ved hver samling har der været individuelle elevfremlæggelser. Flere 
medarbejdere har også bidraget. På disse samlinger er rengøringskultur også blevet italesat. 
  
Vedrørende It-situationen: 
TR orienterede om, at skolen har indgået et samarbejde med Loop-partners for bl.a. af få optegnet 
skolens it-infrastruktur. Rapporten er netop modtaget. Thomas Riis og Christian Terp vurderer, om 
vi skal gå videre med det konkrete i denne rapport vedr. at samle skolens fysiske netværk, samt 
splitte dem op virtuelt i tre: 1: administration, 2: elev og lærernetværk, dertil 
sikkerhedsforanstaltninger + 3: installation af ny server og hjælp med installation heraf. 

 
TR orienterede bestyrelsen om, at der netop er modtaget kontrakt og vi forventer at indgå 
samarbejde med Systemtech vedr. Easy IQ / Office 365. Thomas Riis og Christian Terp drøfter 
implementering i medarbejdergruppen. Derudover vurderer de, om ”It i undervisningen” skal være 
et bredere indsatsområde til næste skoleår. Easy IQ skal løfte de pædagogisk og didaktiske ønsker 
og One Drive de problemstillinger, der har været i forhold til lagerplads både for medarbejdere og 
elever m.m. 
 
TR orienterede kort om, at skolen har tegnet en 3-årig kontrakt med Rambøll vedr. SurveyXact. 
Dette er systemet, som muliggjorde Forældretilfredshedsundersøgelsen. Udover den årlig Forældre 
tilfredshedsundersøgelse, er der en ekstra stor undersøgelse inkl. i abonnementet. Udover fuld 
support giver aftalen mulighed for kompetenceudvidelse til skolens IT ansvarlige. 
CT bliver administratorbruger. Endvidere har skolen lavet kontrakt med MPLC, Motion Picture 
Licensing Company, så medarbejdere fremadrettet kan streame film til undervisning. 
 
TR orienterede kort bestyrelsen om, at samarbejdet med tillidsrepræsentanten (AH) stadig foregår 
godt og  konstruktivt. Der har været møde i dag, hvor møder fremadrettet er blevet aftalt.  Pt er 
næste års lokalaftale i fokus. Orientering fra Danmarks Privatskoleforening i forhold til FSL og 
lønkampagne blev uddelt til bestyrelse til orientering 

 
TR orienterede kort bestyrelsen om, at samarbejdet med pædagogisk rådsformand (IG) ligeledes er 
rigtig godt. God og konstruktiv dialog om mødeindhold og prioritering af temaer, samt gode tiltag i 
forhold til møde facilitering. 

 
TR orienterede kort bestyrelsen om, at samarbejdet med AMR (Tina Kjer) er ved at være i sin 
afsluttende fase vedr. lærerarbejdsmiljø i forhold til forberedelse og materialeopbevaring. I denne 
forbindelse har skolen også fået lavet pigetoiletternes afløbsforhold. Herefter vil samarbejdet 
fokusere på lærerværelse og medarbejder apv. 

 
TR orienterede kort bestyrelsen om, at samarbejdet med VK ligeledes fungerer rigtig godt. VK har 
”næsten” fri adgang til TR’s kalender. Super håndtering af en meget varieret hverdag, i alt fra 
skolebals billetter, til søgning af it-rygsæk, til personalekontrakter, opskrivning af nyfødte til årgang 
2022/2023, karakterer til Optagelse.dk og selvfølgelig økonomi og regnskabshåndtering og 
klargøring til årsregnskab 2015 mm.  

 
TR orienterede kort om, at samarbejdet med Undervisningsministeriet også fungerer godt. I denne 
uge har skolen modtaget brev om vores afgangsprøver og et brev vedr. specialundervisningstilskud. 
Vi forsøger at følge med, bl.a. sendes to medarbejdere på orienteringsmøde vedr. brug at internet 
til skriftlige prøver. 
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TR orienterede kort om, at skolen har haft besøg, traditionen tro, af Børne – ungelægen. Birgitte 
refererer, at hun kun oplever glade og søde børn, ”der ikke render rundt og gør dumme ting, som 
f.eks. at ryge hash og andet dumt”.   

 
 

MB orienterede kort om, at der er udleveret en vejledning til medarbejderne vedr. skilsmisse 
blandt skolens forældre og håndtering af sådanne situationer. Der står blandt andet, at man kan 
kontakte Børns Vilkår og Anonym Rådgivning, hvis man ønsker hjælp. 
MB orienterede kort om, at der har været diskuteret, hvad god mødekultur er, på pædagogiske 
rådsmøder, som også er blevet et internt vejledende skriv. 
MB orienterede kort om, at der har været afholdt medarbejdersamtaler og alle forventes at være 
afholdt ultimo marts.  

 
KM orienterede kort om, at TT (Thorbjørn Thorslund) er på orlov fra februar til efter påske og at 
Malene Pedersen, som i forvejen er fast vikar, vil læse hans timer. 
KM orienterede kort om, at ferieplanen for 2016 - 2017 er lagt ud på Intra. 
KM orienterede kort om, at ansøgninger til svømning og idrætshaller er sendt afsted. 

 
HG orienterede kort om, at de to pædagogiske medhjælpere er blevet fastansat pr. 1. januar 2016. 
HG orienterede kort om, at der er udsendt nyhedsbrev på Intra. 
HG orienterede om de forskellige tilbud, som SFO’en tilbyder i den kommende tid bl.a. i 
vinterferien og at de er ved at tilrettelægge fastelavnsfest den 5.2.2016. 
HG udtrykte stor glæde ved SFO’ens resultat af forældreundersøgelsen. 
 

 
3. Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse for elever 2016. 

- Orientering og gennemgang af proces og centrale områder: 
MB orienterede kort om, at der har været lavet en digital trivsels- og 
undervisningsmiljøundersøgelse for 4.-9.kl og manuel besvarelse af samme for bh.kl. til og med 
3.klasse. 
MB sammenfattede omkring social trivsel og faglighed, at rigtig mange trives rigtig godt på skolen. 
Områder skolen skal være opmærksom på er, bl.a., at der er en del elever, som føler, de mangler 
faglig støtte i hverdagen. Specielt to årgange skiller sig ud fra den resterende positive del. 
Derudover er der er der et opmærksomhedspunkt på, at elever (fra indskolingen) nogle gange (23 
%) har følt sig alene eller drillet. Det er værd også at nævne, at 84 % oplever, at man som 
klassekammerater hjælper hinanden. Her er det centralt at nævne, at de forskellige 
indskolingsteams vil tage dette undersøgelsesresultat alvorligt og arbejde med dette, som et fokus 
fremadrettet.  
Generelt var der klager og bemærkninger over skolemøblerne i de store klasser og toiletterne i de 
små klasser. 
Undersøgelsens resultater åbner op for et meget spændende teamsamarbejde og nye mål. 
MB orienterede om, at resultaterne er undersøgelserne vil blive meldt ud medio april på skolens 
hjemmeside. 

 
4. Forældretilfredshedsundersøgelse, december 2015. Jf. bilag 

Bestyrelsen gennemgik undersøgelsens centrale områder. Bestyrelsen tog beslutning vedr. 
kommunikationsproces af resultater og medfølgende kommentarer. 
Overordnet et meget flot resultat af undersøgelsen. 



 

 

4 

 

Bestyrelsen var enig om, at tilbagemeldingen til forældrene skal være konkret og man skal vise, at 
man tager stilling og vil drage konsekvenser i forhold til forslag og indkomne idéer.  
Ligeledes ser Bestyrelsen, at dens interne arbejde omkring skolens værdier ligger i direkte 
forlængelse af nogle af de drøftelser, som undersøgelsen afstedkommer. 
Bestyrelsens nærmeste opgave bliver bl.a. at finde midler til forbedring af klasselokaler. 
Fælles forældreskriv fra ledelse og bestyrelse vil komme ud til forældrene inden den 7. februar. 

 
 

5. Kort orientering vedr. vedligeholdelsesarbejde. 
- Orientering af kommende vedligeholdelsesområder. Jf. bilag 
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 
6. Eventuelt 

Mødeplan, se nedenfor 
 
 

2015                                         
Mandag den 24. august, kl. 17.00  
Fredag den 18. september, kl. 17.00 Skolearrangement, bestyrelse og medarbejdere 
Torsdag den 24. september, kl. 17.00 Ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 07.oktober, kl. 17.00 - DP introduktionsmøde 
Onsdag den 28. oktober, kl. 17.00 
Torsdag den 03.december, kl. 17.00 

 
2016                                      
Torsdag den 26. januar, kl. 17:00 
Tirsdag den 23. februar, kl. 17.00. 
Onsdag den 13. april, kl. 17.00. 
Torsdag den 26. maj Generalforsamling, kl. 19.00 - formøde 18.00. 


