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Bestyrelsesmøde   Onsdag den 28. oktober 2015, 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)   Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Max Andersen (MA Afbud   Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Rasmus Rubæk (RR) Afbud   Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepr. 
Peter K. Eriksen (PKE)   Ingrid Grynberg (IG), lærerrepr./ pæd. rådsform. 
Rikke Bibowski (RB)(Suppl.) 
Kenneth T. Lassen (KTL) (Suppl.)                                                         

                                                                                                                                                 
Referat: 

  
 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 07. oktober 2015. 
Referatet fra 7. oktober blev godkendt og underskrevet. 

 
 

2. Meddelelser. 
 
Skolens bestyrelsesformand: 
Bestyrelsesformand FvS orienterede kort om, at: 
- det havde været et rigtig godt møde den 7.okt. med introduktion til bestyrelsesarbejdet ved 

Danmarks Privatskoleforening. 
- skolens ledelse er blevet inviteret til dialogmøde med Frederiksberg Kommunes 

Undervisningsudvalg den 9. november 2015 vedr. mulige og ønskværdige samarbejdsområder. 
Udvalget har på forhånd bedt informationer om skolen elevoptag, faglige resultater og evt. 
trivselsundersøgelser. Invitationen fra Frederiksberg Kommune blev uddelt på mødet. FvS 
opfordrede bestyrelsen til at komme med input til mødet med kommunen.  

 
Skolens ledelse: 
TR orienterede om, at:  
- Skolen har digitaliseret karakter- og meddelelsesblade for både mellemtrinnet og udskolingen. 

Det er håbet, at dette både kvalificerer og letter processen for medarbejderne, samt giver 
overblik og tilgængelighed for skolens forældre. 

- Samarbejde med Fællesrådgivningen for Børn og Unge på Frederiksberg har ændret procedure 
for indstilling af elever til psykologisk rådgivning, tale-høre rådgivning mm. Alle skolens 
medarbejdere er blevet introduceret for proceduren.  

- Skolen får besøg af tilsynsførende Jytte Vedel den 4. november 2015. Der er etableret program 
for hele dagen, inkl. møde med skolens nye ledelse. 

- Der er forsøgt afholdt møde med Anker Hansen entreprenørfirma, vedr. multisalen, men uden 
held. Til gengæld har TR og MJ afholdt møde vedr. vedligeholdelsesplan mm. med Tegnestuen 
Kegel & Sciera ved Morten Kegel, som var arkitekt på Multisalen. Dels for at få en gennemgang 
af multisalens tilstand mm. men dels også for, fremadrettet, at etablere et samarbejde om 
vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport på alle skolens bygninger. Skolen har ikke fået lavet en 
vedligeholdelsesplan siden 2003. Skolen har også indhentet pristilbud på 
vedligeholdelsesplaner fra andre ingeniørfirmaer. 

- Der er begyndende fokus og kontraktopfølgning på skolens diverse samarbejdspartnere for at 
undersøge og få den rigtige kontraktsammensætning. 
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- Det reelle samarbejde er påbegyndt med tillidsrepræsentanten AH vedr. lokalaftale og øvrige 
personale politiske retningslinjer mm.  

- Det reelle samarbejde er påbegyndt med arbejdsmiljørepræsentanten TK (Tina Kjer) og i 
miljøgruppen. Der er taget fat på lærerarbejdsmiljøet og der vil på næste 
samarbejdsudvalgsmøde fastlægges fremadrettet fokus. 

- Skolens ledelse og sfo-ledelse har inviteret Fortets ledelse til møde mandag 7. december 2015 
kl. 10.00 for, bl.a., at afstemme forventninger til elevoverdragelse i foråret 2016. 

- TR har evalueret forældremøder og fremlagt betragtninger vedr. den samlede helhed i, 
kommunikationen mellem halvårsplaner og forældremøder for skolens medarbejdere.  

- TR udleverede Frederiksberg Kommunes transportundersøgelse. Her kan man bl.a. læse, at  på 
Frederik Barfods Skole går 29 % af elever til skole, 28 % cykler, 8 % tager bussen, 1 % toget og 
34 % bil eller andet. I øvrigt fik 1. klasse en kagemand og kagekone for deres deltagelse i 
undersøgelsen. 

- Vedr. personale situationen orienterede TR om, at Josefine Tovborg har født en dejlig datter. 
Tillykke til Josefine.  

 
MB orienterede om, at:   
- Skolen den 20. november markerer den internationale børnerettighedsdag, hvor vi bekendtgør, 

at skolen er blevet Red Barnet Ambassadørskole. MB gennemgik kort arrangementet. 
- Miljøgruppen arbejder og er i proces ift. lærerarbejdspladser. 
- Der har været afholdt pædagogisk arrangement nr. 2 d.d. med Celine Ferot vedr. 

projektundervisning, feedbackkultur og det professionelle praksisfællesskab. 
 
KM orienterede om, at:  
- Alle skolens medarbejdere er indkaldt til samtale vedr. deres opgaveoversigt og funktioner. 

Der afholdes hvert år 2 samtaler vedr. medarbejdernes opgaver og funktioner, samt en 
medarbejder samtale.  

 
Sfo ledelse: 
HG orienterede om, at: 
- Sfo-Tårnet, den 9. oktober 2015, sagde farvel til Jakob Zerlang efter ca. 2,5 års godt og værdsat 

samarbejde 
- Jacob M. Christensen tiltrådte, som pædagogmedhjælper, d. 1. oktober 2015 i den ledige 

stilling.  Frederik Jørgensen Hansen har, desværre, valgt at fratræde sin stilling, som 
pædagogmedhjælper og har sidste arbejdsdag den 30.oktober 2015. JL og HG har haft samtaler 
med mulige kandidater og kan sige goddag og velkommen til en ny kollega, Jesper Rosenkilde, 
som tiltræder den ledige stilling efter Frederik mandag d. 2.november2015. De ser frem til et 
godt og konstruktivt samarbejde og til at få ro på medarbejdersituationen. 

- SFO netop har afholdt efterårsferie og havde nogle gode og oplevelsesrige dage bl.a. med et 
meget spændende besøg på Jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm. Den næste periodes 
aktivitetsskema, løbende fra oktober til december, er trådt i kraft efter efterårsferien og byder 
på en række nye tiltag: Alternativ boldleg, sløjd – kunst, håndværk & design, Tøseklub for 
børnene i 2. og 3. klasse, Basket Ball, samt Læsekrogen, som er en hyggestund på en halv time 
med oplæsning af en god bog.  

- HG orienterede endvidere om, at de i denne uge afholder Halloween aktiviteter over 3 dage 
afsluttende med ”Den hjemsøgte gang”, og de, i den kommende tid, vil tilbyde 
julegaveværksteder, og deres traditionelle ”jule bingo-banko” med pebernødder-brikker og 
præmier. 

- HG orienterede om, at SFO ledelsen udtrykte ønske om, at skolens planlagte forældre-
tilfredsundersøgelse også vil dække SFO-delen. De forestiller sig, at undersøgelsen, for 
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indskolingsdelen, udvides med en række spørgsmål, som også omhandler deres område. Sfo-
ledelsen ser det som et spændende indblik i den brede forældrekreds oplevelse af Sfo’en.  
Dette blev bekræftet af TR & FvS. 

- HG orienterede også om, at tilskudsnedsættelsen på fritidsområdet på 15 % i 2017 og 
yderligere 15 % i 2018 er bekymrende læsning, som SFO ledelsen ser med stor alvor på. 

 
Medarbejderrepræsentanter: 
AH orienterede om, at:  

- Skolen i øjeblikket har en studerende på 4. årgang fra Skole og Læring, Metropol. Hun er 
tilknyttet AH, SH og MB primært i fagene samfundsfag og engelsk. 

- Det første faglige møde med FSL-medlemmerne har været afholdt med fokus på områder, der 
skal drøftes med skolens ledelse i forbindelse med de kommende forhandlinger vedr. 
arbejdstid mm. 

 
  

3. It strategi, proces og indvirkning på økonomi i udskolingen. 
Skolens bestyrelse drøftede, hvorvidt skolens elever fremadrettet selv skal medbringe computere 
på 7., 8. og 9. klassetrin. Forskelle scenarier blev præsenteret på mødet. 
Skolens bestyrelse besluttede, at forældrene fremadrettet selv er ansvarlige for, at deres barn 
medbringer pc’er fra 7.klassetrin. 
Det blev endvidere besluttet, at dette træder i kraft fra august 2016. Det betyder, at nuværende 6. 
klasse bliver den første klasse med byod-løsning (bring your own device). Det kommunikeres derfor 
snarligt ud til forældrekredsen.  
Mht. forsikringsordning vil det være den enkelte elevs forældres ansvar og ikke skolens. Det 
undersøges, om skolen hos en IT virksomhed kan tilbyde skolens elever en fordelagtig pris, hvis 
deres pc’er skal repareres. 
Skolen vil kunne tilbyde at låne pc’er, såfremt en elev får brug for det.  
Skolen skal budgettere med en økonomisk hjælpepulje til forældre, som er økonomisk i klemme i 
forhold til indkøb af egen pc.    
Skolens bestyrelse overvejer grundigt kommunikation vedr. ovenstående ændring. 
 
  

4. Tilfredshedsundersøgelse – forældre. 
Bestyrelsen fik fremlagt konkret forslag til tilfredshedsundersøgelse blandt skolens forældre.  
Bestyrelsen fik mulighed for at kommenterer oplægget og der var enighed om, at undersøgelsen 
skal digitaliseres. 
Der var generel enighed om at der skal være svarrubrikker til spørgsmålene, hvor forældrene kan 
uddybe deres kryds.  
RB vil undersøge skemaudformning og pris og vende tilbage hurtigt til FvS og TR.    
Det blev besluttet, at skolens ledelse og formandskab udformer endeligt udkast, hvor bl.a. SFO’en 
også kommer med i undersøgelsen.  Undersøgelse forventes afviklet ultimo november. 
 

 
5. Udvalgsarbejde. 

Fonds- og sponsorudvalg. Skolens bestyrelse drøftede og besluttede det råderum under hvilket 
fondsudvalget kan arbejde i forhold til tilvejebringelse af midler til følgende områder: IT, herunder 
særlig IPads, lærerarbejdsmiljø og elevarbejdsmiljø. Fondsudvalget består af RR og PKE. 
Skolens ledelse fremlagde konkrete ønsker for fondsarbejdet. 
FvS opfordrede til, at medarbejderne skal komme med yderligere konkrete ønsker. 
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PKE vil ud fra ønskerne undersøge, hvilke rabatmuligheder der evt. er, men erfaringsmæssigt er der 
umiddelbart ingen direkte fondsbevilling, når ønskerne går på inventar til lærerarbejdsmiljø og 
elevmiljø.  
IG opfordrede bestyrelsen til at se på Hareskovens Lilleskoles hjemmeside, som har en 
forældreforening med betaling. 
 

 
6. Budgetkontrol august – oktober 2015 

VK fremlagde budgetkontrol fra januar til og med september 2015. De realiserede tal gav ikke 
anledning til nogen bemærkninger for de første 9 måneder. 
Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. 
Budget 2016 skal godkendes på næste bestyrelsesmøde i december. Det blev aftalt at afsætte god 
tid til dette. 
 
 

7. Eventuelt 
 
Afholdte og kommende møder: 
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 21. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: VK 


