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 Bestyrelsesmøde   Torsdag den 30.nov. 2017, kl. 17.00 – 18.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Bjarne Stehmann (BS) bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Sophie Lynge (SOL) bestyrelsesnæstformand  Mads Broe (MB), viceskoleleder 
Erik A. Frederiksen (EF)   Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben Falhof Koltze (TK)     Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder. 
Jonas De Molade Skjødt (JS) Afbud  Andreas Henriksen (AH), tillidsrepr. 
Andrew Tristan Parli (AP)   Sabine Birch Larsen (SL), pæd. rådsform 
Nicolai Wittus Borre (NB) 
Alex Hovgaard Nielsen (AN) suppl. Afbud 
Jesper Buhl Clausen (JC) suppl. Afbud 
 

Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referatet af ordinært bestyrelsesmøde den 5. 

oktober 2017 samt underskrivelse af mødet den 23. oktober med bestyrelsen og VK og MB. 
 

2. Meddelelser. 
Bestyrelsesformand: 
- BS ønskede TR hjerteligt velkommen tilbage på Frederik Barfods Skole. 
- BS orienterede kort om, at han og EF har fulgt op på aftalen mellem skolen og Frederiksberg 

Kommune vedr. vores 3. klasses børn og Klub Fortet. Aftalen skal genforhandles hvert år. 
Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe af kontaktforældre i 3. klasse, som laver et brev til 
klassens forældre, som ikke bor i Frederiksberg Kommune, for at høre om alle ønsker fælles 
tilknytning til Klub Fortet. Uanset hvad, er det vigtigt, at forældre til børn boende i andre 
kommuner, skriver barnet op til klub i egen kommune.  
TR og MB har møde med Michael Halvorsen, leder af fritids- & ungdomsklubben Fortet den 5. 
december.  

 
Skolens ledelse: 

 
- MB orienterede kort om en vellykket fællesprojektuge og årsprøver for 9. klasse. 
- MB orienterede kort om, at 9. klasse er tilmeldt FP9 (Folkeskolens prøver for 9. klasse) til maj 

2018. 
- MB orienterede om, at Børnerettighedsdagen forløb godt. Tak til medarbejdere og udvalget. 
- MB orienterede om, at skolen har haft besøg af sin nye certificerede tilsynsførende Annelise 

Dahlbæk tirsdag den 28. november 2017. Annelise var yderst positiv overfor, hvad hun 
oplevede ved besøgene i klasserne. 

- MB orienterede kort om, at han og TR starter medarbejdersamtaler først i det nye år. 
Samtalerne forløber i januar og februar 2018. 

- MB orienterede om, at skolens arbejdsmiljørepræsentant  har været på den lovpligtige AMR-
uddannelse og i den forbindelse har skrevet en opgave, der har bevirket en opdatering af 
skolens mærkning af særlige kemikalier. 

- MB orienterede om, at skolen har afholdt skole-hjemsamtale-café for 5. klasse, med 
umiddelbart lige så gode erfaring, som sidste år. 

- MB orienterede kort om, at han og TR skal til møde i DP, Danmarks Private Skoler, grundskoler 
og gymnasier, og høre mere om persondataforordningen. 
 

- TR udtrykte stor glæde over at genindtræde, som skoleleder, på Frederik Barfods Skole. 
- TR takkede bestyrelsen for en god og ligebyrdig proces, der lover rigtig godt for skolens fremtid. 
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- TR rettede en meget stor tak til alle de medarbejdere og forældre, der har passet godt på 
skolen og skolens elever i efteråret 2017. 

- TR orienterede kort om skærpede tilsynsregler, der formentlig vil blive vedtaget primo 2018. 
- TR orienterede kort om diverse emner drøftet på årsmødet for Danmarks Private Skoler-

grundskoler og gymnasier 
 
Sfo ledelse: 
- HG orienterede kort om, at TS er kommet tilbage fra barsel. 
- HG orienterede kort om, at personalet er på kurser i forhold til flygtningebørn. 
- HG orienterede kort om, at sfo’en holder julelukket fra den 20.dec. kl. 12.00 til og med 1. 

januar 2018. 
- HG orienterede kort om, at de har fået et skab med lås til mapper med personfølsomme 

oplysninger.  
 
Medarbejdere: 
Der var ingen informationer. 
 
 

3. Budget 2018. 
Bestyrelsen blev forelagt et budget udkast for 2018 til godkendelse. Bilag blev uddelt på mødet. 
TR og VK fremlagde budgetudkastet for 2018.  
TR orienterede om koblingsprocent og fremtidige politiske signaler herom. 
TR orienterede om lokalaftalens mulige indvirkning på budgetlægning mm.  
Bestyrelsen tog budgettet til efterretning og godkendte budgettet for 2018 under forudsætning af, 
en yderligere stillingtagen vedr. undervisningsudgifterne og et eventuelt nyt budgetudkast på 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
 

4. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder for skoleåret 2017 – 2018 / foråret 2018. 
Ordinært bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 17.00 – 19.00 
Ordinært bestyrelsesmøde: Torsdag den 05. april kl. 17.00 – 19.00 (godkendelse af regnskab 2017) 
Generalforsamling: Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00. Formøde for bestyrelsen kl. 18.00 

 
 
5. Eventuelt. 

  
              Der var intet under eventuelt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Referent: VK  

 
 


