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Bestyrelsesmøde   Mandag den 24. august 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)   Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Trine Jakobsen (TJ)   Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Max Andersen (MA   Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Rasmus Rubæk (RR)   Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepr. 
Peter K. Eriksen (PKE)   Ingrid Grynberg (IG), lærerrepr./ pæd. rådsform. 
Rikke Bibowski(RB)(Suppl.) Afbud 
Kenneth T. Lassen (KTL) (Suppl.)                                                         
                                                                                                                                                 

Referat: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen. 
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 15. juni 2015 blev godkendt og underskrevet. 
Fremover betragtes referater godkendt af bestyrelsen senest en uge efter udsendelse af 
referatudkast, såfremt der ingen anmærkninger er. Derefter kan det lægges ud på skolens 
hjemmeside. 

 
2. Meddelelser 

Bestyrelsesformand: 
Bestyrelsesformand FvS orienterede kort bestyrelsen om, at han og TR har været til et godt og 
konstruktivt med møde på Fortet. FBS nuværende tredje klasse er blevet lovet plads på Fortet i klub 
til maj 2016. 
Derudover har FvS, TR og ALR også holdt et møde med Malene Barkhus, formand for Frederiksberg 
Kommunes Undervisningsudvalg. bl.a. vedr. initiativ til møde med alle skolerne på Frederiksberg, 
både med folkeskoler og privatskole om evt. områder for gensidig og konstruktivt samarbejde.   
 
Skolens ledelse: 
TR orienterede om: 
- En oplevelse af en rigtig god skolestart for både lærerkollegiet og eleverne. Bl.a. med 

markering af ny flot udsmykning langs skolens indkørsel. Lærernes skolestart blev endvidere 
benyttet til præsentation af Red Barnet, da skolen er kommende ambassadørskole. 

- Max Josias, skolens skolepedel, har forskønnet skolen med den grønne farve og meget mere. 
- Vi har desværre haft vandskade pga. af hul i tagpappen i skolegården, men der er bestilt 

fagfolk til at reparere skaden. Endvidere har vi bestilt asfalt/gummibelægning til div. 
reparationer i gården. 

- Der er aftalt møde med nyt rengøringsselskab og vi forventer at skifte til det nye 
rengøringsselskab pr. 1. januar 2016.  

- VK har gennemgået budgettet i finanssystemets og alt er kommet i de rigtige kolonner for 
2015. Derudover er der brugt tid på at sikre at skolen pt. er 240 elever. Det tal forventer vi 
holder til 5. september. 

- TR orienterede endvidere om, at han har haft fokus på samarbejdet, på skolens struktur og 
forbundethed, med afklaring og præcisering af opgaver og roller. Det kræver en lyttende og 
dialogbaseret position. Det skal være klart, hvem der har ret og pligt til at gøre hvad, hvornår, 
hvordan osv. TR orienterede om, at der ønskes en skolestruktur, der er hensigtsmæssig, så den 
faktiske dialog understøtter både kvalitet, effektivitet og trivsel. Skolens medarbejdere skal 
kende rutiner og kommandovejene.  TR håber på, at dette vil understøtte effektive processer 
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og tilrettelæggelser, så mest muligt har fokus på kerneopgaven. Effektivitet er også en del af 
kvaliteten og trivsel.  
TR orienterede kort om, at der eksempelvis er aftalt rutiner med VK i forhold til 
økonomiopfølgning og pejling. I samarbejdsudvalget er drøftet nye retningslinjer og 
årskoordinering, både i forhold til det lovmæssige og det mere skolenære. 
Derudover tager samarbejdet, overlevering og indtagelse af opgaver med skolens nye 
afdelingsledere megen tid, men det er også spændende overordnede drøftelser. 
TR og MB har allerede drøftet og håndteret flere emner såsom: Intentioner med pædagogisk 
råd, lærerstuderende, samarbejdsudvalg, lærerarbejdspladser, fællessamlinger, pædagogisk 
dag / forældredag, uddannelsesvejleder. TR fortalte, at KM allerede håndterer vikardækning, 
feriedage, omsorgsdage, opgaveoversigter, børneattester, udgangstilladelse. Og selvom dette 
lyder meget konkret, kræver det utrolig megen personalekommunikation for begge; tale sig til 
rette; at koordinerer mening og hensigter. 

- Til slut nævnte TR, at medarbejdernes halvårsplaner, inkl. proces med inkluderende fælles 
forenklede mål, helt overordnet var en meget stor glæde at læse. Et klart udtryk om stort 
pædagogisk engagement og ansvarlighed for faglig udvikling af skolen. 

 
- Kort præsentation af skolens nye afdelingsledere: 

MB og KM fortalte kort om dem selv, deres historik og specielt deres visioner for deres nye job, 
som afdelingsledere.  

 
 
Sfo ledelse: 
- HG orienterede kort om, at SFO har fået ny pædagogmedhjælper, Frederik Hansen Jørgensen, 

pr. 27.7.2015. Frederik er 22 år. Derudover er Tina Spurré kommet tilbage fra barsel den 3. 
august 2015.  
Desværre holder Jakob Zerlang op med sidste arbejdsdag den 9. oktober, da han skal ud og 
rejse, men der er allerede samtaler med nye kandidater.  

- HG orienterede kort om, at der ligger et referat af SFO’s første 14 dage på Intra. For første 
gang, nogensinde, kom 23 børn ud af 24 børn fra den nye børnehaveklasse allerede ved SFO-
start den 27. juli. Det anbefaler HG hvert år kommende forældre, da børnene får en rigtig god 
ballast i forhold til både SFO og skolestart.  

- HG orienterede kort om, at SFO tilbyder følgende aktiviteter frem til oktober: Naturværksted, 
løbehold, billedværksted, heppekor (obligatorisk for 2.klasse, som supplement til 3. klasses OL 
deltagelse) og OL-træning. I år afholdes det traditionelle OL på Kaptajn Johnsens Skole, som er 
værter for legene. Udover KJS og FBS, deltager Herlev Privatskole også. Som noget nyt, tager 
SFO Tårnet deres eget heppekor med (2. klasse) for at opmuntre 3. klasse, da der står meget 
på spil, da de er de forsvarende mestre.  

- HG efterlyste endnu engang eksterne samarbejdspartnere specielt henvendt til de nye 
bestyrelsesmedlemmer.  

- HG orienterede kort om, at der allerede har meldt sig 2 forældre fra den nye børnehaveklasse 
til den pædagogiske dag den 18. september.   

 
Medarbejderrepræsentanter 
- IG præsenterede sig kort, som skolens nye pædagogiske rådsformand. IG fortalte, at hun har 

haft møder med TR og MB.  
- AH præsenterede sig kort, som skolens nye tillidsrepræsentant. AH er tilmeldt TR – 

uddannelse, som starter her i efteråret 2015. 
- Derefter præsenterede alle bestyrelsesmedlemmerne sig kort over for hinanden. 
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3. Skolens pædagogiske fokuspunkter – orientering 

- TR orienterede ud fra bilag vedr. skolens interne pædagogiske fokusområder. TR berørte 
følgende områder: Forenklede fælles mål og elevernes læring, skolereform og ændrede 
prøveformer, projektorienteret undervisning, fagsamarbejde og teamsamarbejde, skolens 
værdier, skole-hjemsamarbejde, kompetenceudvikling og læringsperspektiv, fællessamlinger, 
forældretilfredshedsdialog, Red Barnet, undervisningsmiljø, Apv. 
Bestyrelsen kommenterede forskellige områder, hvoraf udvalgte områder vil blive drøftet 
yderligere i løbet af skoleåret. Bl.a. skolens værdier, skole-hjemsamarbejdet med fokus på 
forældreudvalg, forældretilfredshedsundersøgelse mm. 

 
4. Budgetkontrol januar til juli 2015 – orientering 

- VK fremlagde budgetkontrol fra januar til og med juli 2015. De realiserede tal gav ikke 
anledning til nogen bemærkninger for de første syv måneder. 
Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. 

 
5. Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer 

- FvS fremlagde behovet for ekstraordinær generalforsamling: torsdag den 24. september 2015. 
kl. 17.00 
Bestyrelsen gennemgik vedtægtsændringerne. Ændringerne blev godkendt af bestyrelsen. 
Skolen afholder ekstraordinære generalforsamling 24. september kl. 17.00 i skolens multisal 
Indkaldelse udsendes senest 9. september 2015. 
 

6. Forældretilfredshedsundersøgelse – drøftelse og afstemning. 
- Bestyrelsen drøftede intentionen med forældretilfredshedsundersøgelsen. Det blev besluttet, 

at der skal etableres en tilfredshedsundersøgelse blandt skolens forældrene. Endvidere en 
trivselsundersøgelse blandt skolens ansatte. Både FvS og KTL delte bilag ud, som var eksempler 
på div. tilfredshedsundersøgerler både i klubregi og i skoleregi. ALR meldte sig til at hjælpe 
med udformningen af spørgeskemaerne. 

 
7. Drøftelse og nedsættelse af udvalgsarbejde: Økonomiudvalg / Fondsudvalg / Bygningsudvalg. 

- Bestyrelsen nedsatte ovennævnte udvalg. Økonomiudvalget vil bestå af FvS, ALR og TJ. 
Fondsudvalget vil bestå af RR og PKE. Bygningsudvalget vil bestå af MA og TK. 

        Udvalgene har til formål at støtte og hjælpe skolens ledelse og administration. 
 

8. Fastsættelse af dato for Danmarks Privatskoleforenings introduktionsmøde med bestyrelsen. 
- Onsdag den 7. oktober kl. 17.00 kommer Søren Lodahl fra DP.  

 
9. Koordinering af bestyrelsesmøder for skoleåret 2015 – 2016 

2015                                         
Mandag den 24. august, kl. 17.00  
Fredag den 18. september, kl. 17.00 Skolearrangement, bestyrelse og medarbejdere 
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. 
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10. Eventuelt 

- AH ønsker, at der fremover kommer et punkt på dagsordenen, som hedder Nyt fra 
medarbejderne. 

- IG opfordrede bestyrelsen til at bruge pædagogisk råd, som et rådgivende organ, når de skal 

træffe beslutninger, hvor lærerne kan bidrage med viden.  

 
 
 
Referent VK. 


