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Bestyreslsesmøde   Onsdag den 30. nov. 2016, kl. 17.00 – 19.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Rasmus Rubæk (RR) bestyrelsesnæstformand Afbud Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Peter K. Eriksen (PKE)   Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Max Andersen (MA)  
Rikke Bibowski (RB) Afbud    
Janne Williams (JW) Afbud    
Mai-Britt Andreasen (MA) (Suppl.) Afbud                                                        
 

                                                                                                                                   
Dagsorden: 

  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 
2. Meddelelser. 

Bestyrelsesformand 
FvS orienterede kort om, at han og TR har været til møde på Frederiksberg Rådhus med 
Undervisningsudvalget. Dialogmødet havde fokus gensidigt samarbejde mellem kommune 
og privatskoler. På mødet blev bl.a. drøftet situationen omkring flygtningebørn i 
Frederiksberg Kommune. Endvidere blev der drøftet grundskyldsfritagelse, gensidig hjælp til 
idræts og bevægelsesfaciliteter, gensidig sparring til sikker trafik og byrum, samt udveksling 
og udbygning af SSP-samarbejdet. 

 FvS orienterede kort om, at der er blevet udsendt en Naboorientering vedr. Kochsvej 30. 
Bilag blev udleveret til bestyrelsen. Skolen har besvaret orienteringen, hvor skolen, i 
særdeleshed, gør opmærksom på de trafikale udfordringer, som seks nye lejligheder måtte 
afstedkomme så tæt på skolens indskolingsafdeling/SFO.  

  
Ledelsen 
TR orienterede kort om, at skolen havde en rigtig god børnerettighedsdag med fokus på vold 
i familien. Dagen har bragt FBS på forsiden af Lokalavisen – Frederiksberg.  
TR orienterede kort om, at han har deltaget i en prisfest ved ”Lærerprofession.dk., da Erica 
Price Stjernø har vundet en meget fornem 2. plads ved årets uddeling på lærerprofession.dk 
for bedste pædagogisk afgangsdiplom.  
TR orienterede kort om, at Bente Costa er ansat i Saras barselsperiode. Bente skal også være 
klassens klasselærer. Sara går på barsel fra onsdag den 25. januar 2017, men vi har ansat 
Bente allerede fra 1. januar, så der kan etableres en rigtig god overdragelsesproces og 
ramme for, hvad eleverne skal arbejde med. 
TR orienterede om, at SN har opsagt sin stilling fra 1.1.2017 for at flytte til Jylland.  
TR mindede om SFO Tårnets 35 årsfødselsdag, fredag den 2. december fra kl. kl. 14.00 – 
16.00. Modulfoto tager eventbilleder. 

 
3. Budget 2017 

Bestyrelsen blev forelagt budget 2017 til godkendelse. Jf. bilag af skoleleder TR. 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017.  

 
 

4. Forældreundersøgelse 2016 
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Bestyrelsens blev orienteret om resultatet af undersøgelsen. Jf. bilag 
Lærerne bliver orienteret af ledelsen og de kan komme med deres refleksioner den 14.december 
på pædagogisk rådsmøde. 
Efterfølgende orienteres bestyrelsen om lærernes oplevelse af undersøgelsens resultat og 
modtager en sammenfatning af skolens ledelse. Samlet sammenfatning forventes udsendt inden 
vinterferie 2017. 

 
5. Principper for ansættelsesprocedure på Frederik Barfods Skole 

Bestyrelsen blev præsenteret for principper for ansættelse på Frederik Barfods Skole. 
Skolens ledelse udarbejdet en ansættelsesprocedure for at understøtte en god start på Frederik 
Barfods Skole for nyansatte medarbejdere. 

 
6. Den fortsatte istandsættelse af skolens undervisningsmiljø 

Bestyrelsen drøftede den fortsatte istandsættelse af skolens undervisningsmiljø og gav ledelsen lov 
til at gå videre med i istandsættelse af skolens klasselokaler og bygninger. 

 
 

7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: vk 


