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Bestyrelsesmøde           Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 17.00 

Fra bestyrelsen:   Fra skolen: 
Claus Billehøj (CB), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), konst. skoleleder 
Karina Keil Thye (KT), bestyrelsesnæstformand  Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben Falhof Koltze (TK)    Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Birgitte Hald (BH)   Karin Munkholm (KM), lærerrepr./tillidrepr 
Trine Jakobsen (TJ)   Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform 
Filip von Spreckelsen (FS)    
Max Andersen (MA)    
Mai-Britt Andreasen (MBA)(Suppl.)    
        
1. Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 28. april 2015 
Godkendelse af noter fra seneste lukkede bestyrelsesmøde den 28. april 2015 

 
2. Meddelelser 

- Bestyrelsesformand 
- Skolens ledelse 
- Sfo ledelse 
- Andre 

 
3. Besøg / præsentation af skolen nye pedel (MJ/TR) 

- Herunder præsenteres bestyrelsen for tanker for afsat budget til vedligeholdelse af 
Frederik Barfods Skole. 

 
4. Eventuelt 

 
2. Dagorden: Lukket bestyrelsesmøde 

 
5. Skolen 

Bestyrelsens gives mulighed for at drøfte skolens aktuelle situation og mulige 

fremadrettede tiltag. 

3. Dagorden: Bestyrelsesmiddag 

 

6. Efter det ordinære bestyrelsesmøde afholder bestyrelsen middag på skolen. 

 

Afbud til Vibeke senest fredag 8. maj. kl. 12.00, både vedr. møde og efterfølgende middag. 

 

 

Med venlig hilsen 

Claus, Vibeke og Thomas 



 

 

Kochsvej 32-36  1812 Frederiksberg C  Telefon 33 25 35 00  Fax 33 21 35 08 

 

Bestyrelsesmøde           Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 17.00 

Fra bestyrelsen:   Fra skolen: 
Claus Billehøj (CB), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), konst. skoleleder 
Karina Keil Thye (KT), bestyrelsesnæstformand  Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben F. Koltze (TK) Mødte ikke op.  Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Birgitte Hald (BH) Afbud   Karin Munkholm (KM), lærerrepr./tillidrepr 
Trine Jakobsen (TJ)   Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform 
Filip von Spreckelsen (FS)    
Max Andersen (MA)    
Mai-Britt Andreasen (MBA)(Suppl.)    
        
Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2015 blev godkendt og underskrevet.. 
Noter fra seneste lukkede bestyrelsesmøde den 28. april 2015 blev godkendt og 
underskrevet. 

 
2. Meddelelser 

- Bestyrelsesformand 
CB orienterede om, at han har fået flere henvendelser fra forældre, som spurgte ind til 
generalforsamlingen og proceduren for denne. CB orienterede bestyrelsen om, at han vil, efter at 
have kontaktet Søren Lodahl fra DP, udfærdige en overordnet skrivelse og sende den ud til alle 
forældre på Intra inden den Ordinære Generalforsamling den 3. juni 2015. 
 

- Skolens ledelse 
 

TR orienterede kort om, at de skriftlige prøver er godt overstået. 
TR orienterede kort om, at skolen pt har overnattende gæster fra Frijsendal Friskole, som har 
besøgt skolen gennem de sidste fire år. 
TR orienterede kort om, at skolens naboer på Frydendalsvej 27 A, B, C og D har henvendt sig, da de 
plages af støj, særlig fra skolens boldbur om aftenen og i weekenderne. Der vil blive sat skilte op 
fra skolens side, som henstiller brugerne af skolens skolegård og boldbur til at vise hensyn om 
aftenen af hensyn til vores naboer generelt.  Derudover vil vi bede vagtselskabet om at holde øje 
med støjniveauet, når de går deres runde om aftenen.  
TR orienterede kort om, at han og VK har haft besøg af Danmarks Privatskoleforening til en 
drøftelse og gennemgang af bl.a. skolens lokale arbejdstidsaftale for kommende skoleår samt lidt 
økonomisk sparring ift. Løn- og tilskudsudvikling. 
TR orienterede om, at skolen har fået svømmetider i Vesterbro Svømmehal fra næste skoleår. 
Dette er sket i et godt samarbejde med Team Bade ved Mikkel Simonsen og daglig leder Bjørn 
Lehnert i Vesterbro Svømmehal.  
TR orienterede om, at udfordringerne med at finde en alternativ idrætsfacilitet for Carlsberg 
Hallen, der lukker pr. 1. januar 2016, er yderst vanskelige.  Derfor overvejes, at samtlige 
idrætstimer afholdes i multisalen. Dette betyder at idrætsundervisningen fremover vil foregå 
klassevis med to idrætslærere. 
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TR orienterede samtidig om, at fagfordelingen af samme grund er udskudt.  
TR orienterede om, at DFVS afholder generalforsamling og bestyrelsesmøde på skolen tirsdag den 
9. juni 2015. TR deltager og har ansøgt DFVS om midler til forældretilskudsordning (25.000,-) og 
midler til rådgivning vedr. indretning af lærerarbejdspladser. (ca. 30.000,-). 
TR orienterede kort om, at skolen har haft brandtilsyn, uden anmærkninger. 
TR orienterede kort om, at skolen har haft besøg af tilsynsførende Jytte Vedel fredag den 8. maj. 
Tilsynsrapporten vil kunne læses på skolens hjemmeside inden generalforsamlingen den 3. juni 
2015. Jytte Vedel er også skolens tilsynsførende i kommende skoleåre 2015 – 2016.  
 

 
 

- SFO ledelse 
 
HG orienterede kort om SFO’ens aktiviteter og events: 

 Temadage ”Alverdens lande” med efterfølgende åbent hus for forældre 

 Slotskultur 

 Cykelværksted  
Derudover orienterede HG om, at de, traditionen tro, har holdt afskedsfest for 3. klasse. Det var 
en meget vellykket fest, hvor forældrene kom og deltog i den sidste del af festen. Dog er det altid 
meget vemodigt at skulle sige farvel til de børn, som har gået i SFO’en i 4 år.  
HG orienterede kort om, at de, i den kommende tid, vil tage børnene med på byvandring på 
Frederiksberg og i København og tage på legepladser, når vejret tillader det. 
HG orienterede kort om, at 2. klasse deltager i Børnedistorsion den 4. juni 2015. 
HG orienterede kort om, at der er blevet sat en opslagstavle op : Børn og børn i mellem og den 
bliver allerede flittigt brugt. 
HG orienterede kort om, at SFO’en har fået et tv foræret af et forældrepar, som gør stor lykke, da 
spillekonsullen er opgraderet. 
HG orienterede kort om, at hun og JL har været til foredrag med Per Schulz Jørgensen om at 
”Styrke børns karakter. Den 8. juni skal de til et nyt foredrag om ”stress, konflikt og udfordrende 
adfærd” 
HG orienterede kort om, at hun og JL skal til ledermøde med deres netværksskoler (Herlev og 
Kaptajn Johnsens Skole) vedr. planlægningen af næste OL-arrangement.  

 
 
- Andre 

MBA orienterede bestyrelsen om, at hun havde fået en mail fra en forælder. Mailen omhandlede 
alene en pædagogisk forespørgsel, hvorfor bestyrelsen straks bad MBA om at få denne forældre til 
at henvende sig direkte til skolens ledelse.    
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Kochsvej 32-36  1812 Frederiksberg C  Telefon 33 25 35 00  Fax 33 21 35 08 

 

3. Besøg / præsentation af skolen nye pedel (MJ/TR) 
 
Max Josias kom med en kort præsentation af sig selv- Herunder præsenteredes 
bestyrelsen for et bilag, hvor MJ havde prioriteret: arbejde, som bør udføres indenfor de 
nærmeste år og: arbejde, som trænger til at blive udført indenfor de nærmeste år.  
En del af opgaverne kan MJ selv udføre men dem, hvor der skal andre håndværkere på, vil 
han indhente forskellige tilbud til brug for budgetlægningen for 2016.  

 
4. Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt. 

 
 
 
 
 
2. Dagorden: Lukket bestyrelsesmøde 

 
5. Skolen 

Bestyrelsen gives mulighed for at drøfte skolens aktuelle situation og mulige 

fremadrettede tiltag. 

 

3. Dagorden: Bestyrelsesmiddag 

 

6. Efter det ordinære bestyrelsesmøde afholder bestyrelsen middag på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: vk 


