
BESTYRELSENS BERETNING  
 
Økonomi og forældrebetaling 
Skoleåret 2012/13 blev et helt særligt år for bestyrelsen på Frederik Barfod – og 
givetvis for bestyrelsen på alle landet privatskoler. Først brugte vi lang tid på at 
tackle en beskæring af statstilskuddet til privatskolerne – og det blev som 
bekendt til en blandingsmodel, hvor vi både skar i skolens udgifter og hævede 
indtægterne i form af højere forældrebetaling med en månedlig stigning samt 
betaling i juli måned.  
 
Siden kom så lock-outen i foråret, som varede 4 uger og bød på ganske lidt 
undervisning undervejs.   Der valgte vi så at betale den del af skolepengene 
tilbage, som skolen rent faktisk havde sparet på lærerlønningerne i de 4 uger. 
Forvirret? Det forstår vi godt – og derfor vil vi også gerne benytte lejligheden og 
takke alle forældre for at møde den slags hændelser, som vanskeligt kan slåes op 
i håndbogen for skoleledelse, med stor sindsro og forståelse. 
 
Regeringsindgreb 
Lockouten endte som bekendt med et regeringsindgreb, som bla betød, at 
arbejdstidsaftalen på folkeskoleområdet helt er afskaffet fra sommeren 2014.  
Privatskolerne følger folkeskolens overenskomster, så dette gælder derfor også 
for Frederik Barfod, hvor ledelse og lærere fra næste sommer frit kan 
tilrettelægge arbejdet, sådan som man finder det mest hensigtsmæssigt.  Hvad 
det i praksis vil betyde i hverdagen er svært at spå om, men jeg er helt tryg ved 
at overlade den opgave til vores kompetente skoleledelse i et frugtbart 
samarbejde med et ligeså kompetent lærerkollegie. 
 
Nu bliver det så spændende at følge, hvordan folkeskolereformen udvikler sig og 
lander – og i hvilket omfang, det kommer til at påvirke privatskolerne.  
 
Udskolingen 
Alt imens store kampe således er blevet udkæmpet på den politiske scene, har vi 
haft vores egne initiativer kørende på Frederik Barfod. Og det er jo netop den 
frihed, vi har som privatskole – vi kan i en vis udstrækning gøre ting selv, uden 
at spørge om lov hos højere instanser. 
 
Et indsatsområde har igennem de sidste 2 år været udskolingsklasserne (7.-9. 
Kl.asse), hvor vi nu har haft det første skoleår  med valgfri linjefag om fredagen, 
på tværs af 8. Og 9. Klasse. Linjerne i år hed ”Bevægelse” , ”Udtryk dig ” og 



”Mennesket i byen”. Tiltaget er netop blevet evalueret af både lærere og elever, 
og vi ser frem til at høre hvad erfaringerne har været. 
 
”Lotte” blev ikke til skole i denne omgang 
Som bekendt har bestyrelsen sammen med skolens leder arbejdet aktivt på at 
erhverve naboejendommen Lotte med henblik på en udvidelse af 
udskolingsafdelingen med et ekstra spor fra 6. – 9. Klasse. Undertegnede har 
sammen med Daniel Egemose forhandlet med ejendommens ejer – OK Fonden – 
igennem 2 år. Det har været et meget konstruktivt forløb, hvor ejendommen i 
lang tid stod reserveret til skolen, såfremt vi kunne tilvejebringe den fornødne 
finansiering af købet og de kommunale tilladelser til at ændre bygningen til 
skoleformål.  
 
Det er i sådan en situation, at bestyrelsen kommer på en klassisk bestyrelses 
opgave – nemlig at sikre, at skolen med en sådan udvidelse og investering ikke 
kommer til at sætte det økonomiske fundament og skolens værdigrundlag over 
styr. 
 
Et større udredningsarbejde er derfor blevet foretaget, herunder afklaring af 
fremtidigt elevgrundlag i Frederiksberg og Københavns Kommuner, 
konservativt budget for køb, etablering og drift af en udskolingsafdeling 
udarbejdet i samarbejde med skolens revisor, indhentning af lånetilbud fra 
realkreditinstitutter og bank. Og sidst, men ikke mindst, er der tegnet på en 
ombygning og søgt om byggetilladelse hos Frederiksberg Kommune. 
 
Arbejdet resulterede i, at undertegnede og Daniel Egmose fik mandat  af 
bestyrelsen til at byde 10.5 mio kr. For ejendommen. Tilbuddet blev høfligt 
afslået, og derefter forsøgte vi igennem et halvt år at ansøge de mest oplagte 
fonde om de 3 mio. Kr, der manglede – men uden held.  
I marts måned besluttede en enig bestyrelse af fremsende et endeligt tilbud til 
OK Fonden med udløbs dato d. 15. Marts. Baggrunden var, at den uafklarede 
situation begyndte at tære på energien hos skolens ledelse og lærere, tiden var 
løbet fra muligheden for at starte en ny 6. Klasse op efter sommerferien, ligesom 
det forhindrede, at skolen kom videre med andre initiativer, herunder nogle 
tiltrængte vedligeholdelsesarbejder på de eksisterende bygninger.  
Tilbuddet blev igen høfligt afslået af OK Fonden, og projektet er derfor for 
nuværende lagt i graven af en enig bestyrelse og skolens ledelse. Hvis OK 
Fonden selv henvender sig en dag og er villig til at sælge til en lavere pris, vil 
skolen selvsagt tage projektet op til fornyet overvejelse. 
 



Vedligeholdelse 
I stedet er skolens ene kreditforeningslån blevet omlagt og forhøjet, så vi nu kan  
komme i gang med at vedligeholde de eksisterende bygninger.  
Skolen har en ambition om at førende på it-området, hvilket bestyrelsen bakker 
op om, så sidst i dette skoleår bliver der også brugt penge på en forhøjelse af 
hastigheden på skolens trådløse netværk.  
 
Fodnoterne 
En revision af Fodnoterne, skolens værdigrundlag, har også været udskudt alt 
for længe, og nu er tiden der til det. Arbejdet med at genskrive Fodnoterne er 
startet hos skolens medarbejdere, og skal senere forbi bestyrelsen, som også får 
mulighed for at give sit besyv med. Vi glæder os til at følge processen og se nogle 
Fodnoter, der passer til den skole, Frederik Barfod er i dag. 
 
Den gode undervisning – og den gode ledelse. 
Ellers kan vi glæde os over, at der i løbet af året har været fokus på den gode 
undervisning i regi af et løbende kursus under samme overskrift. Og det er vel 
ganske enkelt skolens eksistensberettigelse – at der leveres undervisning af høj 
kvalitet, af dygtige, engagerede lærere, som også fortjener en stor tak i denne 
anledning. 
 
I vinterens løb stoppede skolens mangeårige SFO leder Hanne, og Henriette, som  
tidligere var sous-chef , har nu påtaget sig ledelsesopgaven. Det er vi glade for og 
ønsker Henriette alt held og lykke med den nye opgave. 
 
Tak for denne gang 
Det er en fornøjelse af sidde i skolens bestyrelse, for det er en velfungerende 
skole, hvor det meste kører helt af sig, godt og kompetent styret af Daniel og 
Thomas - og Vibeke ikke at forglemme. 
 
Da jeg ikke stiller op som formand igen -  men fortsætter som menigt medlem af 
bestyrelsen – vil jeg gerne benytte lejligheden og takke for et rigtig godt 
samarbejde med Daniel, Thomas og Vibeke. I er på hver Jeres felt nogle 
fantastisk kompetente og fagligt velfunderede mennesker med et smittende 
engagement, og det har været en udelt fornøjelse at arbejde sammen med Jer de 
sidste 3 år. 
 
Jeg vil også gerne takke resten af bestyrelsen for et godt og uproblematisk 
samarbejde, hvor vi er nået frem til beslutningerne på bedste vis ved at tage 
nogle gode diskussioner, hvor alle kan komme til orde.  



 
En privatskole er en skrøbelig størrelse, fordi bestyrelsen består af 
forældrevalgte medlemmer, som er der i deres egenskab af at være forældre til 
børn på skolen – og helt ærligt, det giver de fleste af os et særligt fokus på det, 
der har med vores egne børn at gøre. Men bestyrelsesarbejde på en privatskole 
er en ledelsesopgave, som mest af alt handler om at sørge for og tilse, at skolens 
ledelse varetager deres opgave på bedste vis.  
 
Det skal vi som medlemmer af bestyrelsen have for øje. Og loyalt arbejde for de 
beslutninger, der træffes på demokratisk vis i bestyrelsen, uanset hvilke 
særinteresser vi hver især måtte have. 
 
Traditionen tro har jeg allerede aftalt med Privatskoleforeningen, at de kommer 
ud og giver et oplæg om netop dette -  hvad bestyrelsesarbejdet indebærer - for 
de nye medlemmer af bestyrelsen, som bliver valgt i dag. 
 
Med disse ord indstiller jeg min beretning til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


