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Bestyrelsesmøde   Tirsdag den 30. maj 2017, kl. 17.00 – 19.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) bestyrelsesnæstformand Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Rasmus Rubæk (RR) Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Peter K. Eriksen (PKE) 
Rosemarie Høft Andersen (RA)  
Christina Prip (CP) 
Janne Williams (JW) Afbud    
Finn Jonstrup (Suppl.)                                                         

                                                                                                                                          
Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 06. april 2017. 

               Dagsordenen blev godkendt og referatet fra mødet den 6. april blev underskrevet.   
  

2. Meddelelser. 
Skolens ledelse 
TR orienterede kort om nedenstående: 
- Vi er på vej ind i den sidste del af skoleåret – og starter flexugerne lige om lidt. 
- Vi havde en god sidste skoledag for 9. klasse, desværre med regnvejr på dagen. 
- Vi har, igen i år, haft besøg og overnattende gæster fra Frijsendal Friskole.  
- Vi har, også igen i år, haft besøg af vores naboejendomme, som afholder generalforsamlinger i 

skolens musiklokale. 
- Skolens medarbejdere har haft et rigtig hyggeligt sommerarrangement fredag den 19. maj, med 

besøg i Søndermarkens Cisterner og derefter middag. 
- Skolen har ansat Laura Severinsen fra august 2017. Laura skal fortrinsvis undervise i dansk, tysk 

og samfundsfag i udskolingen. Ditte-Marie netop vendt tilbage efter sin barsel og vendt tilbage 
som klasselærer for 5. klasse mm. 

- Planlægning af kommende skoleår er i fuld gang og skemaerne er ved at blive lagt. Elever og 
forældre vil modtage information om skema og lærerbesætning inden sommerferien.  

- VK er ved at have styr på elevsituationen, så vi forhåbentlig kan være 240 elever den 5. 
september 2017.  

 
3. Flygtningebørn på Frederik Barfods Skole. 

Bestyrelsen blev orienteret om seneste udvikling og overenskomst med Frederiksberg Kommune. 
Skolen har fået tildelt det tilskud fra kommunen, som vi ønskede, den vejledende økonomi udmeldt 
af Undervisningsministeriet og Danmarks Private Skoler. 
Der har været et par enkelte forældrehenvendelser fra en kommende og nuværende forældre. 
Bekymringen går primært vedr. ressourcetildeling. 
TR er blevet interviewet til Berlingske Tidende og P4 – København. Artikel og radioindslag blev 
bragt den 24. maj 2017. 
Der har været afholdt møde med tosprogskonsulent Karin Berg fra Frederiksberg Kommune den 23. 
maj 2017. Der har været afholdt møder med skolens specialundervisningslærere vedr. opgaven om 
kompetenceudvikling, basisdanskundervisning og forældrekontakt. 
MB og TR har afholdt møde med ES og DD, som skal være støttepersoner for flygtningebørn.   
FvS orienterede, at vi, som skole, også har den mulighed at yde økonomisk støtte til flygtningebørns 
forældre til hjælp til sociale arrangementer, lejrskoler m.m. Disse penge skal tages fra det tilskud, 
som DFVS yder skolen hvert år til forældre i akut nød. 
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FvS og TR skriver ud på mail til alle skolens forældre vedr. den endelige aftale vedr. skolens 
modtagelse af flygtningebørn. Kommunikation til skolens forældre er yderst vigtig for at der ikke 
opstår utryghed og misforståelser. 
 

4. Budgetkontrol januar til april 2017 (bilag). 
Bestyrelsen blev orienteret om budget 2017 fra januar til og med april 2017. 
VK gennemgik de vigtigste nøgletal i budgetkontrollen. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 
 

5. Tilsynsrapport 2017 (bilag).       
Bestyrelsen blev orienteret om årets tilsynsrapport og samarbejdet herom. 
Skolens ledelse gennemgik kort tilsynsrapportens hovedkonklusioner. Centralt er vurderingen, at 
skolen, til fulde, lever op til kravet om, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Endvidere at 
skolen følger Fælles Forenklede Mål og leverer en undervisning af høj kvalitet. At der bruges 
varieret undervisningsmateriale fra lærerbogssystemer til digitale læringsportaler. Ligeledes at 
skolens certificeret tilsynsførende oplever et læringsmiljø byggende på en balance mellem læring, 
trivsel og dannelse.  
Der var generel enighed om, at det er en meget tilfredsstillende rapport. RA roste, i særdeleshed, 
rapporten. Tilsynsrapporten er tilgængelig på skolens hjemmeside, som den lovmæssigt skal. 
 

6. Drøftelse af bestyrelsens fremadrettede samarbejde. 
Bestyrelsen vil drøfte dette på et kommende møde. 
MB pointerede vigtigheden af at videndele omkring, hvordan skolens aktører og bestyrelsen 
samarbejder og at vi evaluerer vores fælles mål.  

 
7. Trivsel- og undervisningsmiljøundersøgelse (bilag).       

Orientering og kort gennemgang af undersøgelse. 
Skolens ledelse gennemgik kort tilsynsrapportens hovedkonklusioner og hvordan der er blevet 
arbejdet med sidste års undersøgelse og hvordan dette års undersøgelse vil blive behandlet 
systematisk i klasseteamet og på pædagogiske rådsmøder.  
Sammenfatning af trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelsen vil være tilgængelig på skolens 
hjemmeside, når denne er færdig. 
Bestyrelsen efterspurgte teamenes tilbagemeldinger på, hvad de havde arbejdet med fra sidste års 
undersøgelsesresultater og frem til i år. Dette vil blive behandlet på kommende pædagogiske 
rådsmøde, hvor der udarbejdes handleplaner. 
 

8. Ny ledelsesstruktur på Frederik Barfods Skole. 
Bestyrelsen blev informeret om et ønske om ny ledelsesstruktur fra skoleåret 2017/18. 
Skolens ledelse ønsker at vende tilbage til tidligere ledelsesstruktur. 
Bestyrelsen vil drøfte dette på et kommende møde. 

 
9. Økonomiske dispositioner vedr. videre istandsættelse og it. (bilag udleveret på møde) 

Skolens bestyrelse drøftede forskellige økonomiske muligheder i forhold til investering i fortsat 
istandsættelse og fortsatte it-investeringer.  
Skolens bestyrelse besluttede, at hovedtrappen i nr. 36 skal have nyt linoleum, dels for 
byggeteknisk at sikre konstruktionen mod rod og svamp og dels at sørge for sikker færdsel på 
trappen. 
Nærmest prioriteres indeklimaet i 2. og 3. klasse og skolens digitale tavler og medarbejder-pc, hvor 
forskellige muligheder undersøges. 
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10. Evaluering af året generalforsamling 2017. 
Bestyrelsen bedes evaluere årets generalforsamling.  
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 

11. Planlægning af bestyrelsesmøder for skoleåret 2017 – 2018. 
Bestyrelsen blev bedt om at planlægge næste års mødeaktiviteter. Nedenstående datoer er afstemt 
i forhold til skolens kalender. 
 
2017 
Ordinært bestyrelsesmøde: Tirsdag den 29. august 2017 kl. 17.00 – 19.00 
Internt bestyrelsesmøde: Torsdag den 05. oktober 2017 kl. 17.00 – 19.00 
Ordinært bestyrelsesmøde: Torsdag den 30. november 2017 kl. 17.00 – 19.00 
 
2018 
Ordinært bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 17.00 – 19.00 
Internt bestyrelsesmøde: Torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00 -19.00 
Ordinært bestyrelsesmøde: Torsdag den 05. april 2018 kl. 17.00 – 19.00 
Generalforsamling: Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00. Formøde for bestyrelsen kl. 18.00 
Internt bestyrelsesmøde: Torsdag den 31. maj 2018 kl. 17.00 – 19.00 
 
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 
12. Barfodsprisen på Frederik Barfods Skole. 

RR ønskede at spørge til: "Hvis Barfods Skoles Pris skal ses som et symbol på/udmøntning af skolens 
værdier, hvad er skolens konkrete overvejelser om kriterier og proces" 
TR orienterede kort bestyrelsen for Barfodprisens forudsætninger: Barfodprisen gives til en elev, 
der gennem årene har båret skolelivets trængsler med godt humør, styrket sammenholdet i klassen 
og har gjort sit til at højne skolens gode navn og rygte udadtil. 
Lærerteamet indstiller og beslutter hvilken elev som tildeles prisen.  
 

13. Tiltag der fremme forældreinvolvering og indsigt i skolens liv bl.a. ”forældre-arbejdsdag”.  
Punktet udskudt fra sidste ordinære bestyrelsesmøde. 
 

14. Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: VK 
 


