Ekstraordinær generalforsamling
Referat af ekstraordinær generalforsamling på Frederik Barfods Skole
mandag den 18. september 2017, kt. 18.00.
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på Ny Hollænderskolen.
Skolens bestyrelse var til stede, regnskabsfører Vibeke Kilde, pædagogisk rådsformand Sabine Birch
Larsen, lærernes tillidsmand Andreas Henriksen, SFO-leder Henriette Grinder Schimmel og SFO-souschef
Jesper List. Derudover var der IO ansatte og 196 forældre, hvoraf 55 havde fuldmagter med. Der er i alt
på skolen 341 forældre med forældremyndighed.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Skolens bestyrelse foreslår Ebbe Forsberg.
Ebbe Forsberg blev enstemmig valgt, som dirigent af de fremmødte forældre og
bestyrelse. Ebbe Forsberg bød forsamlingen velkommen og orienterede om, at
generalforsamlingen var indkaldt retsmæssigt og dermed lovligt indvarslet.
Anne-Marie Skou,(Nanette, 6.kl.) spurgte til, om DFVS var blevet inviteret til den ekstraordinære
generalforsamling. Det havde bestyrelsen ikke gjort.

2.

Velkomst og orientering ved bestyrelsens formand, Anne-Marie Levy Rasmussen.
Formanden Anne-Marie Levy Rasmussen(Christian 5.kl.) bød forsamlingen velkommen.
Formanden gennemgik og orienterede om baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling.
Næstformand Rasmus Rubæk læste sin beretning op for generalforsamlingen.
Sekretariatschef fra Danmarks Private Skoier, Søren Lodahl, orienterede kort om bestyrelsens
rolle i forhold til skolens ledelse og at han havde bistået bestyrelsen blandt andet i forbindelse
med aftalen med skolens leder.
Inden punkt 3, var der mulighed for at stille den afgående bestyrelse spørgsmål.
To fra bestyrelsen stod til rådighed for at besvare spørgsmål fra forældrekredsen.
Nikolaj Bak (Juliane bh.kl. Leonora
et teknisk spørgsmål vedr. hvor mange, der er
stemmeberettiget. Vi har 341 forældre på skolen, som er stemmeberettigede.
Anne Carlsen Dam (Gry og Thea i bh.kl.) spurgte ind til, om de måtte stille spørgsmål til skolens
ansatte. Ja, det måtte de godt og de ansatte kunne svare, hvis de ønskede det.
Trine Lasse (Ann Frida 2. kl. og Victor 6. kl.) spurgte, om der var nogle af de afgående fra
bestyrelsen, som ville stille op igen til den nye bestyrelse. Rasmus Rubæk var den eneste.
Mikael B. Andersen (Bertil i 9. kl.) spurgte tit, om der var nogen uenighed om trivsel? Og
om bestyrelsen generelt mente, at der var problemer med fagligheden?

Anne-Marie Levy svarede, at de havde prioriteret at tale om trivsel og fagligheden. Bestyrelsen
havde en ambition om at løfte fagligheden på skolen, bl.a. er der brugt penge på kurser og på
at forbedre fagligheden.
Elisabeth Hovmann (Johannes 6. kl.) refererede til den 99% høje grad af faglig trivsel samt 94%
høje grad af trivsel ifølge den seneste forældretrivselsundersøgelse. Camilla Jalving (Vitus 3.kl.)
Privatskolen er tæt på egne mål, vi hungrer ikke for at måle os med de nationale test. Det er
ekstremt vigtigt, at eleverne kan måle sig selv.
Mette Vingaard (Hjalte 4. kl, Carl 9.kl.) spurgte til beretningen. Det er ikke kun den tidligere
skoleleders fratrædelse, der er afgørende, men også at lærergruppen har givet udtryk for, at
de ikke kan samarbejde med bestyrelsen. Hvorfor har der ikke stået noget i bestyrelsens
referater omkring uenigheden mellem tidligere skoleleder og bestyrelsen. Som forældre
burde man vide, hvad uenigheden bestod i.
Anne-Marie Levy svarede på bestyrelsens vegne. Hun sagde, at fagligheden er høj. Hun takkede
lærerne, fordi de har gjort deres job trods uenighed med bestyrelsen og også selvom de har været
følelsesmæssige berørt. Dette er også grunden til, at bestyrelsen har trukket sig. Det er ikke
holdbart, hvis de ansatte ikke bakker op omkring bestyrelsen.
Både Anne-Marie Levy og Rasmus Rubæk svarede på spørgsmålene omkring
elevtrivselsundersøgelsen. Anne-Marie Levy orienterede kort om, at hun ikke kunne huske den i
detaljer, kun at det var en mere blandet diskussion i bestyrelsesregi.
Rasmus Rudbæk orienterede kort om, at overordnet så den flot ud, men bestyrelsen har gået
ned i den og set, at eleverne keder sig, elever er kede af det. Her har vi ikke været enige i
bestyrelsen og ledelsen imellem om, hvordan dette kunne løses.
Anne-Marie Levy svarede mht. forældretilfredshedsundersøgelsen, at det var et øjebliks billede
— nogle af resultaterne gav anledning til diskussion i bestyrelsen. De skrev ikke noget i
bestyrelsesreferatet, da de tænkte, at det ikke var klogt at "udstille det beskidte vasketøj", men
det skulle de nok have gjort, set i bakspejlet. Hun pointerede, at alle skulle huske på, at man var
samlet her i dag pga. forløbet med den tidligere skoleleder, ikke pga. skolens ansatte. Det er ikke
kun ledelsen, der er til stede på bestyrelsesmøderne, der sidder også almene medarbejdere.
Bestyrelsen syntes ikke, at medarbejderne skulle involveres i denne uenighed. Den nye
bestyrelse kan vælge at gøre det på en anden måde. Anne-Marie Levy pointerede, at
bestyrelsens opfattelse var, at den tidligere skoleleder, på en række områder, var en dygtig leder
og på en anden række ikke en dygtig leder. Disse observationer har gennem 18 mdr. været i
talesat overfor skolelederen. De kunne ikke fortælle, hvad det handlede om specifikt, men det
handlede om skolelederens ledelsesform. Han havde ikke taget af kassen eller lign.
Birgitte Hald (Ludvig i 7. kl.), som har været tidligere formand for skolens bestyrelse, spurgte til,
hvordan det kunne være, at bestyrelsen ikke have taget lærerne i ed? Birgitte Hald spurgte til
sidste års underskud på regnskabet og spurgte til, hvad det vil koste at hyre og fyre
medarbejdere og en leder? Birgitte Hald henviste til, at bestyrelsen talte om værdier. Hun
syntes, at det handlede mere om, at man som bestyrelse, burde sørge for at medarbejderne har
nogle gode arbejdsvilkår. Jacob Ørsted (Folke 5. kl.), som selv er uddannet lærer og været
tidligere kollega med skolens tidligere leder, roste ham, som menneske såvel, som leder. Jacob
Ørsted gav udtryk for et håb om, at der nu ville komme en ny bestyrelse, som vil skabe tillid med
skolens ansatte, elever og forældre. Skabe godt klima for de ansatte. Den afgående bestyrelse
har taget meget dyre beslutninger: konsulent, syg souschef, istandsættelse, m.m.m.
Sofie Træholt (Noah l.kl.): Der har været mange generalforsamlinger, hvor forældregruppen har
udbedt sig indsigt i bestyrelsens beslutninger, hvilket aldrig er blevet efterfulgt. Hvorfor har de
ikke gjort noget ved det?
Rasmus Rubæk: Ja vi blev valgt ind på bl.a. åbenheden på skolen, vi har lært at ting kunne gøres
anderledes, vi har lavet forældretilfredsundersøgelsen.

Anne Scharling (Christoffer 7. kl.) stiller spørgsmål til Søren Lodahl.
Søren Lodahl forklarede om bestyrelsesstrukturen — noget er alle med til. noget er kun for
ledelsen og bestyrelsen. Bestyrelsen har det fulde ansvar overfor "Virksomheden Frederik
Barfods skole" Anne-Marie Levy orienterede om, at der er lavet og underskrevet en
fratrædelsesaftale med den tidligere skoleleder. Rekrutteringsbureauet er sat på stand by. Den
nuværende konstituerede skoleleder søger ikke stiltingen.
Peter Kirkhoff (Anna 2.kl. og William 6.ki.) fortalte forsamlingen, at de troede, de havde en
viceskoleinspektør og da han sygemeldte sig, måtte de ansætte en konstitueret leder udefra.
Anne-Marie Levy ærgrede sig over, at de ikke havde afholdt stormøder omkring skolens værdier
og hvordan de kan efterleves i hverdagen.
Kasper Fogh Hansen (Ava 3.kl. og Kajsa 6.kl.)sputgte ind til faglighed og trivsel. Stærkt fagligt
fællesskab med tillid til ledelse og lærere og at bestyrelsen har været for tæt på ledelsen.
Trine Lassen(Ann Frida 2 kl. og Victor 6. kl.) spurgte ind til observationer, som stod i
beretningen. Anne-Marie Levy fortalte, at bestyrelsen har taget opgaver fra ledelsen pga.
manglende kompetencer. Observationer: en aktuel sag med en liste til arbejdsopgaver i
nærmeste fremtid.
Observationer er et forkert ord, de har brugt.
Sofie Træholt(Noah I.ki.)spurgte til bestyrelsens interne møder og hvad de har gået ud på?
Malene Lohmann (Adede 3.kl.) syntes det var vigtigt, at lærerne har det godt og at de trives.
Anne-Marie Levy svarede bl.a. at hvor mange interne møder, som har været afholdt, kan hun
ikke erindre. Der har været et par møder internt i forbindelse med skolelederens fratrædelse.
Nikolai bak (Juliane bh.kl. og Leonora 3.kl.) Takkede den tidligere skoleleder mange gange.
Meget glad for skolen, for lærerne og for det heie, i virkeligheden. Takkede bestyrelsen for at
gå af, fordi de holder fast i deres beslutning om at skolelederens afgang.
Jakob Ørsted(Folke 6.kl.)spurgte om, hvorfor Rasmus Rubæk stillede op igen, når han ikke mødte
til møderne.
Trine Lassen (Ann Frida 2 kl. og Victor 6. kl.) spurgte, hvorfor den midlertidige skoleleder var
blevet valgt, som konstitueret skoleleder, med den baggrund hun har med mistrivsel på tidligere
skole, hvor hun var skoleleder. Sådan en beslutning har gjort, at Trine Lassen har mistet troen på
de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Rasmus Helbo (Anakin, l.kl.) advarede forsamlingen om, at de kunne miste en masse gode lærere,
hvis de ikke bakkede op om lærerne og passede på deres trivsel.
Bo Hansen(Patrik 6.kl.) spurgte, om den tidligere skoleleder ville komme tilbage.
Dette svarede bestyrelsen ikke på.

3. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, jf. 53, stk. 3 og 4.
Der opstillede følgende forældre til bestyrelsesvalget:
Alex Hovgaard
Andrew Parli
Anne-Marie Skou
Bjarne Stehmann
Christian Høgsberg
Erik Frederiksen
Jesper Buhl

(Andrea,l.kl.)
(Ella,bh.kl.)

(Nanette,6.kl.)
(Erik Emil og Johan,8.kl.)

(Noah,l.kl.)
(Nora 3.kl. og Rose 5.kl.)

(Uma,l.kl.)

Jonas skjødt
Katja Din

(Astrid,2.kl. og Gustav,5.kl.)

(Elias,l.kl.,
Aisha,8.ki.)

og

Nicolai Borre
(William,l.kl. og Mathilde,6.kl.)
Rasmus Rubæk
(Storm,2.kl. og
Sophie Lynge
(Alice,7.ki. og Hans,9.kl.)
Torben Koltze
(Silje,7.kl.)
Resultatet blev, som følger:
Alex Hovgaard
125 stemmer
Suppl.
Andrew Parli
150 stemmer
bestyrelsesmedlem
104
Anne-Marie Skou
Bjarne Stehmann
Christian Høgsberg

217
74

bestyrelsesformand

Erik Frederiksen
Jesper Buhl
Jonas Skjødt
Katja din

207
125

bestyrelsesmedlem
Suppl.
bestyrelsesmedlem

Nicolai Borre
Rasmus Rubæk

127
59

168
frafaldt

bestyrelsesmedlem

212
Sophie Lynge
bestyrelsesnæstformand
Torben Koltze
bestyrelsesmedlem
173
Dirigent Ebbe Forsberg takkede generalforsamlingen for god ro og
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45.

Ebbe Forsb
Dirigent

Referent:

orden.

Bjarne Stehmann
bestyrelsesformand

