
 

Frederik Barfods Skole 
Bestyrelsens beretning, maj 2014 

 

Jeg hedder Claus Bjørn Billehøj, far til Absalon i 8 kl. og Ansgar i 6 kl.  
Jeg har haft den ære at være formand for bestyrelsen på Frederik Barfods Skole i et 
år. 
 
Det har været rigtig spændende og en god oplevelse at komme ”ind bag ved” på 
vores fælles skole og forstå flere af de dynamikker, rammer og processer, der skal til 
for at sikre en god skole. 

Formålet med sådan en beretning, som jeg holder nu, er, at I som forældre her på 
vores skole skal kort orienteres om status på arbejdet i skolens bestyrelse. Det kan 
være en meget formel ting, men det ønsker jeg ikke. Vi skal ikke gøre det mere 
kompliceret end som så, derfor en mere pragmatisk beretning.  

Et helt centralt punkt i læsningen af en sådan beretning er en forståelse af hvilken 
rolle, bestyrelsen spiller på en skole som vores. Vi har ansvaret for de overordnede 
rammer - altså økonomisk, strategisk og udviklingsmæssigt, og så skal vi sikre, at den 
daglige ledelse forvalter efter dels de principper, vi i bestyrelsen har opstillet, dels i 
overensstemmelse med lovgivning med videre. Vi skal ikke, og vi vil ikke, blande os i 
den konkrete daglige drift. Det har vi ansat en ansvarlig ledelse til at tage sig af. 
Tilbage til formålet med beretningen, lad mig tage den sidste del først – skolens 
ledelse. 
 
Det er min – og resten af bestyrelsens – store fornøjelse af samarbejde med skolens 
ledelse, og vi oplever en dynamisk og udviklingsorienteret ledelse, der samtidig har 
fokus på den daglige drift og konsekvent arbejder med f.eks. optimering af skolens 
økonomi med videre. Det er helt afgørende for at sikre, at vi på Frederik Barfods 
Skole har de økonomiske rammer for at lave den skole, vi gerne vil.  
 
Vi er en lille skole, og et helt centralt tema for bestyrelsen er at sikre en så robust og 
solid økonomi som muligt. Det indebærer dels optimering af udgifter til f.eks. 
kopimaskiner og telefoner, men også at vi løbende har fokus på, at indtægter og 
udgifter hænger sammen. På indtægtssiden har vi ikke meget andet at justere på 
end skolepengene. I år er de sat op til 1400 kr. – det er 150 kr. stigning på 2 år -, og 



det er vores klare vurdering, at det var nødvendigt. Vi har sammen med skolens 
ledelse set på niveauet på sammenlignelige skoler, og vi synes, at vi har et fornuftigt 
niveau. Vi vil gerne undgå yderligere stigninger, men omvendt må vi også se på 
skolens samlede økonomi, derfor vil det også være et tema i de kommende år. 

Et af de store temaer, der kan påvirke en lille privatskole som vores, er 
folkeskolereformen, helhedsskole, arbejdstidsaftale mv. Vi har drøftet dette en del 
gange i bestyrelsen på baggrund af gode oplæg fra skolens ledelse, og min samlede 
konklusion er nu, at vi er klar til at tage de nye udfordringer op – nu må vi se, 
hvordan den kommer til at udfolde sig i praksis. Vi har styr på vores: Den nye aftale 
med lærerne er landet godt og til begge parters tilfredshed, timetallet er på plads, 
og sådan kan vi løbe hele listen igennem, det kommer Daniel mere ind på. 

Nu bliver det så spændende at følge, hvordan folkeskolereformen udvikler sig på 
folkeskolerne, så vi kan, se hvordan det igen påvirker det ”marked” vi agerer i – vi 
skal sikre, at vi fortsat har en skole, der er attraktiv og kan levere. Men sammen med 
ledelsen følger vi naturligvis også med i udviklingen for at se, om reformen 
genererer idéer og tiltag, som vi kan lade os inspirere af på vores skole. 

Den anden del af beretningen handler om det mere strategiske og værdibaserede.  
 
Jeg arbejder for åbenhed og klar dialog mellem skolens bestyrelse og 
forældrekredsen. Bestyrelsen er jo sammensat af forældre, men ingen af os sidder 
der som repræsentanter for enkelte klasser. Vi er meget åbne for, at alle forældre 
kommer med input til bestyrelsens arbejde. Derfor har i det forgangne år taget en 
række mindre tiltag – et dialogmøde f.eks., hvor der kom 5-6 forældre. Vi har også i 
samarbejde med skoleledelsen og SFO afholdt et særligt klubmøde, hvor vi satte den 
kommende 4. klasse sammen med potentielle klubber for at sikre en god 
koordinering og tilmeldingsproces. Begge dele er tiltag jeg vil tage med i den 
kommende bestyrelsessæson. Det skal dog også siges, at det er min vurdering, 
baseret på det seneste år, at der samlet set ikke er den store efterspørgsel blandt 
forældrene efter mere dialog med bestyrelsen. Min e-mail har hele året ligger 
tilgængelig på skolen, og jeg har modtaget fire henvendelser. Muligheden for dialog 
ligger der, og henvendelser er stadig meget velkomne, men jeg tillader mig at 
konkludere, at vi åbenbart rammer niveauet for dialog meget godt  

Daniel har i det forgangne år søsat et omfattende og inspirerende arbejde med at 
kigge på skolen værdier. Værdiarbejdet starter hos skolens helt centrale aktører: 
Vores børn og deres lærere. Senere bliver bestyrelsen også inddraget, og det er et 
arbejde, jeg ser frem til at høre meget mere om. Det er skønt, at det sker i dialog 



med vores børn, så der er en klar inddragelse. Det er, som jeg ser det, netop det 
vores skole skal bidrage med. Vi skal sikre, at vores børn, elever, når de er her på 
skolen, lærer at tage ansvar og bidrage dels i klassen, dels på skolen og i mine øjne 
meget gerne også i det omkringliggende samfund, det kan blandt ske gennem 
værdiarbejdet. 

Men måske er det generelt et udviklingstema for vores skole – at forholde os til, 
hvad det er for en by, vi er i, og hvilken rolle vi spiller i ”skolesystemet”? Som jeg ser 
det kommer denne rolle under pres de kommende år ved at omgivelserne stiller 
store krav til os. Et andet tema er presset på det tilskud, vi modtager fra staten til 
den enkelte elev. Det er et politisk spørgsmål, hvad den enkelte mener om dette, og 
det, mener jeg ikke, hører hjemme i vores dialog på skolen eller i bestyrelsens 
arbejde. Men det er entydigt en opgave for os som ansvarlig bestyrelse at forberede 
os til dette på en sådan måde, at vi allerede nu overvejer, hvordan vi kan give mere 
til det lokalsamfund, der omgiver os. Det vil i mine øjne klart være et programpunkt 
på arbejdsplanen for den kommende bestyrelse. 

Som sagt er det den fornøjelse at sidde i skolens bestyrelse sammen med gode 
engagerede mennesker, der vil vores fælles skole det bedste. Og igen stor ros til 
skolens ledelse hos Daniel og Thomas og godt suppleret af Vibeke.  
 
Vi arbejder konsensusbaseret i bestyrelsen og har fokus på samarbejde og fælles 
løsninger baseret på en dialog, hvor alle kan komme til orde. Som jeg tidligere var 
inde på, så er en privatskole en skrøbelig konstruktion, fordi bestyrelsen består af 
forældrevalgte medlemmer, som er der i deres egenskab af at være forældre til børn 
på skolen – og det er jo meget menneskeligt at have særligt fokus på det, der har 
med vores egne børn at gøre. Men bestyrelsesarbejde på en privatskole er en 
ledelsesopgave. Det handler mest af alt om at sørge for at 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  

Traditionen tro har bestyrelsen allerede aftalt med Privatskoleforeningen, det er 
vores arbejdsgiverorganisation, 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.  

Tak, fordi I ville deltage i dag. Det vidner om et godt engagement i vores fælles 
skole. 



Med disse ord indstiller jeg min beretning til generalforsamlingens godkendelse.  

Claus Bjørn Billehøj 
Maj, 2014, København 

 

 

 


