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Bestyrelsesmøde   torsdag den 25. august 2016, kl. 18.00 – 20.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Rasmus Rubæk (RR) bestyrelsesnæstformand  Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder (afbud) 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR)Afbud Karin Munkholm (KM), adm. afdelingsleder (afbud) 
Peter K. Eriksen (PKE)   Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Max Andersen (MA) Afbud Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Rikke Bibowski (RB)   Andreas Henriksen (AH), tillidsrepræsent. Afbud 
Janne Williams (JW) Ingrid Grynberg (IG),pæd. Rådsformand (afbud) 
Mai-Britt Andreasen (MA) (Suppl.)                                                       Thorbjørn Thorslund (TT), tillidsmandssuppl.  

                                                                                                                                          
Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat  

Der var ikke noget referat til godkendelse eller underskrift. 
 
2. Meddelelser. 

Bestyrelsesformand: 

FvS bød velkommen til skoleårets første bestyrelsesmøde og konstaterede, at bestyrelsen var 
beslutningsdygtig. 
FvS orienterede kort om, at han havde deltaget i skoleårets to første forældremøder, nemlig i 
7.klasse og i børnehaveklassen.   
FvS orienterede om, at et af bestyrelsens vigtigste arbejdsområder i det kommende skoleår, vil 
være omkring skolens værdier i samråd med skolens ledelse.  
FvS orienterede kort om, at Kochsvej nr. 30 er blevet solgt og der er planer om at bygge 6 
ejerlejligheder med parkeringspladser foran bygningen i stedet for forhaven. 
FvS orienterede kort om, at vi (FBS) igen skal til at slås for at få det samme klubtilbud til alle FBS’s 
tredje klasses elever.   
 
Skolens ledelse: 

TR fortalte, at han glædede sig til samarbejdet med bestyrelse og medarbejdere mfl. med fælles 
intention om at skabe en rigtig god skole for eleverne. 
TR orienterede kort om, at det havde været en meget vellykket skolestart for medarbejdere. Der 
havde været holdt fællesmøde omkring teamsamarbejde og med besøg af Center for 
undervisningsmidler samt orientering omhandlende it-fokus. 
TR orienterede også om, at det havde været en meget vellykket skolestart for eleverne. Det er der 
mange, som har bidraget til, at det skulle være. Et eksempel herpå, er de fine blomsterkasser, som 
SFO’børnene har lavet og som stod så flot og bød velkommen, da både forældre og børn kom den 
første skoledag. 
TR orienterede kort om skolens elevsituation, som p.t. er på 239 elever. TR orienterede om, at det 
havde været et stort arbejde sidste i juni for skolens regnskabsfører mfl., da der skulle tilbydes 
pladser i specielt den kommende 9. klasse, hvor der var elever, som havde valgt andre skoletilbud, 
som f.eks. efterskoler.   
TR orienterede kort om, at den kommende børnehaveklasse 17/18 er inviteret til Indskrivningsdag 
onsdag den 31. august 2016. 
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TR orienterede om medarbejder situationen på FBS: Skolen har ansat Kira Koed og Mie Green 
Haugaard. I den forbindelse takkede TR dem, som havde gjort en ekstraordinær indsats vedr. ny- 
ansættelserne. 
TR orienterede om, at udskolingslokalerne stod klar til skolestart. 6. klasse til og med 9. klasses 
lokaler er sat i stand med nyt linoleum, maling m.m. og 7. klasse til og med 9. klasse har fået helt 
nye skolemøbler/inventar. TR konkluderede, at vi har kunnet holde os Indenfor budgetramme på 
kr. 500.000,- Der er brugt cirka kr. 450.000,- i alt. 
TR orienterede bestyrelsen om, at der i det kommende skoleår vil blive afholdt ugentlige 
ledelsesmøder og månedlige kontormøder. Der vil også blive afholdt møder med ledelsen og SFO 
ledelsen og derudover vil der blive afholdt møder med Pædagogisk Rådsformand, 
Tillidsrepræsentant/suppleant og Arbejdsmiljørepræsentant hen over året.  
TR orienterede kort om, at der har været vandskade i nummer 36. i natur/teknik. Skaden er 
udbedret. 
TR orienterede om kloaksituationen i skolegården foran nr. 32. Vi har fået et tilbud på udbedring 
af rør, brønd m.m. på kr.81.000,-kr. Bestyrelsen bakkede op om renoveringen men ønskede flere 
tilbud. Efterfølgende har Topdanmark godkendt skaden og vil dække alt med undtagelse af 
udskiftning af brønd.  
TR orienterede kort om, at skolens har været udsat for ”blinde”- alarmer. Skolen har gennem 
august været plaget af en del "blinde" alarmer, hvor det ikke har været forhold på skolen, som har 
udløst disse alarmer. Stryhn Electric a/s ved Allan Ziegler, som står for skolens brandalarmer, har 
været i kontakt med Frederiksberg Brandvæsen, som har oplyst, at grunden til de mange alarmer 
er, at der er / har været flere brud på deres ledningsnet. 
TR orienterede kort om, at pædagogisk dag, den 16. september, vil omhandle It – læring og It og 
dannelse. TR orienterede kort om, at han og VK er tilmeldt et budgetkursus ultimo september til 
brug for budgetlægning 2017. 
TR orienterede bestyrelsen om, at CT, den it-ansvarlige, skal på et 3-dages SharePoint kursus + 
kurser i forhold til forældreundersøgelse, kursus i forhold til dysleksi / CD-ord = licens. TR har 
indhentet tilbud på CD-ord og Intowords, som kan hjælpe elever med læsevanskeligheder. 
Det er besluttet at lave et nyt forløb i forhold til læseprøver på FBS og i samarbejde mellem 
vejledere og dansklærere. 
TR orienterede kort om, at FBS får ministerbesøg: Skolen får den 8. september 2016 besøg af 
Esben Lunde Larsen, Miljø- og fødevareminister, Ellen Trane Nørby, Minister for børn, 
undervisning og ligestilling og Karen Hækkerup, direktør for landbrug og fødevarer. Dette sker som 
følge af en fokus på Madspild / Mind the Trash. Det er især tidligere ansat Helle Janniche og 
Sabine Birch Larsen, der sammen med 7. klasse vil stå for arrangementet og indholdet heraf.  

 
 

SFO ledelsen: 

Personalesituationen: 
HG orienterede om, at Jesper Rosenkilde har sagt op efter et års ansættelse, idet at han har søgt 
ind på lærerseminariet og er kommet ind. Jespers sidste dag vil være fredag d. 26.08.16. 
Børnegruppen er informeret. 
I Jespers stilling har SFO ansat Jacob Refshøj med start den 29.08.16. Jacob Refshøj er en ”gammel 
kending”, da Jacob har været brugt som vikar både i forrige skoleår, samt i dette skoleår. 
HG orienterede også om, at Jacob Morald Christensen ligeledes stopper, da han skal ud og rejse og 
efterfølgende læse på pædagogseminariet. Jacobs ansættelse slutter ultimo september 2016. 
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Fredag den 26.08.16 har HG og JL samtale med en mulig kandidat til den ledige stilling efter Jacob 
M. Christensen. 
HG orienterede bestyrelsen om, at Tina Spurré går på barsel ved udgangen af februar 2017. I den 
forbindelse skal der ansættes en barselsvikar, som både kan varetage pædagogisk funktion i 
børnehaveklassen samt i SFO. 
HG orienterede kort om, at 23 ud af 24 kommende børnehaveklassebørn startede ved SFO start 
efter sommerferien. Set ud fra et pædagogisk perspektiv er dette, hvad SFO personalet 
opfordrede til og et ønske scenarie. Dette giver nemlig de kommende børnehaveklassebørn 
mulighed for at falde godt til og få et kendskab til de voksne, de kommende klassekammerater og 
skolens område. HG appellerede til, at dette budskab kunne gives til den kommende 
forældregruppen så tidligt som muligt, i forløbet, i det mange forældre, naturligt nok, allerede har 
planlagt sommerferie, inden de kommer her i foråret til informationsmødet. VK sagde, at hun 
allerede ved indskrivningsmødet ultimo august vil videregive budskabet til de kommende 
børnehaveklasseforældre.  
HG orienterede om nye aktiviteter i denne kommende periode august til oktober 2016: 
Mandage og torsdage: OL træning for 3. klasse.  
Mandag: Læsekrog – oplæsning af en god børnebogs roman. 
Tirsdag: Just dance aerobic. 
Onsdag: Spille- og medbragt legetøjsdag. 
Torsdag: Billedværksted 
Fredag: Naturpatrulje og musikværksted. 
Derud over afvikler SFO OL-arrangement for 3. klasse 8d. 22.09.16) i samarbejde med Kaptajn 
Johnsen og Herlev Privatskole. 3. klasse udviser allerede rigtig gode takter, og håber selvfølgelig – 
ud over at få en festlig dag, at de også hjemtager sejrspokalen.        
Fredag d. 02.09.16 afvikler SFO’en en anden tradition – ”Store legedag”. Her er det pædagogiske 
grundlag at give SFO’ens ældste børn fra 3. klasse ansvaret som ”legeagenter” – dvs. at klassen, 
med støtte fra de ansatte skal finde på lege, forklare regler og udføre smagsprøver på disse lege 
for den resterende børnegruppe. Legene skal være af sådan en karakter, at de kan bruges i skolen, 
SFO eller måske hjemme i eget kvarter. 
 
Medarbejderrepræsentanter 
Andre 
 

3. Kort orientering vedr. pædagogiske fokus for skoleåret 2016 - 2017 (bilag). 

Bestyrelsen blev orienteret om årets pædagogiske fokuspunkter. Jf. bilag 
FvS efterlyste  en vægtning af det kreative begreb. 
 

4. Budgetkontrol januar til og med juni 2016 (bilag). 

Bestyrelsen blev orienteret om halvårs budgettet for 2016 fra januar til og med juni.  
Budgetkontrollen gav ingen anledning til nogen spørgsmål eller kommentarer. 
 

5. Drøftelse og nedsættelse af udvalgsarbejde  

Bestyrelsen drøftede nedsættelsen af udvalg i forhold til årets indsatsområder. Bestyrelsen blev 
enige om at nedsætte et udvalg der skal arbejde med at bringe skolens forældre tættere på 
skolen. Primært overvejes i første omgang at iværksætte dage, hvor forældre hjælper med at 
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rengøre og vedligeholde skolens inventar og bygninger. Dette kan være medvirkende til bedring af 
skolen økonomiske forhold til glæde for undervisningen og dermed eleverne. 
 

- Udvalg for at få fradrag af grundskylden, (Kommunen)Peter og Janne. 
- Trafikudvalg TR vil lave et skriv til skolens hjemmeside og tage op til mødet den 13.9. kl. 

19.00-21.00 Rikke B. deltager. 
- Forældrenes dag for at hjælpe med diverse renoveringsarbejder på skolen. Bestyrelsen vil 

lave  et udkast til indbydelse via kontaktforældrene.   
 

6. Kommunikationspolitik for Frederik Barfods Skole (bilag). 

Bestyrelsen drøftede og kommenterede udspil vedr. forslag til skolens kommunikationspolitik. 
Drøftelsernes pointer inddrages i det videre arbejde.  

 
7. Værdi-debat 

Bestyrelsen drøftede, i hvilken grad skolens ønske om ikke at agere ud fra et bestemt politisk eller 
religiøst perspektiv skal komme til udtryk. Jf. ”… dette skal ske i respekt for en demokratisk 
grundholdning og ikke ud fra et bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men i erkendelse af, at 
samfundet er mangetydigt og foranderligt. ” 
 

8. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt 
 
 

Referent: 
Vibeke Kilde 
 
Kommende bestyrelsesmøder for skoleåret 2016 – 2017. 

2016 
Ordinært bestyrelsesmøde: Torsdag den 25. august 2016 kl. 18.00 – 20.00 
Internt bestyrelsesmøde: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 17.00 – 19.00 
Ordinært bestyrelsesmøde: Onsdag den 30. november 2016 kl. 17.00 – 19.00 
2017 
Internt bestyrelsesmøde: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 17.00 – 19.00 
Ordinært bestyrelsesmøde: Torsdag den 6. april 2017 kl. 17.00 – 19.00 
Generalforsamling: Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00. Formøde for bestyrelsen kl. 18.00 
Internt bestyrelsesmøde: Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 17.00 – 19.00 

 


