
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde   Onsdag den 07. oktober 2015, kl. 17.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FvS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR)næstformand(Afbud) Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører (Afbud) 
Torben Falhof Koltze (TK)   Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Trine Jakobsen (TJ) (Afbud)   Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Max Andersen (MA   Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Rasmus Rubæk (RR)   Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepr. 
Peter K. Eriksen (PKE)   Ingrid Grynberg (IG), lærerrepr./ pæd. rådsform. 
Rikke Bibowski (RB)(Suppl.) 
Kenneth T. Lassen (KTL) (Suppl.)                                                         
       
                                                                                                                                   

Referat: 

  
 

1. Velkomst ved bestyrelsesformanden 
Filip von Spreckelsen bød velkommen til bestyrelsen, skolens ledelse og medarbejdere. Ydermere 
til Danmarks Privatskoleforening repræsenteret ved sekretariatschef Søren Lodahl og 
jurist/fuldmægtig Dilan Duvarci 
Filip gav udtryk for, at det var rart at se så mange repræsenteret af alle skolens interessenter, dette 
er vigtigt for, at styrke bestyrelsens arbejde på sigt. Samtidig gav Filip udtryk for, at alle er 
velkommen til at byde ind med ideer til bestyrelsens arbejde.  

 
2. Bestyrelsens rolle og opgaver 

- Oplæg af Danmarks Privatskoleforening ved sekretariatschef Søren Lodahl og Dilan Duvarci som 
er jurist i DP.  

- Præsentationsrunde af bestyrelsen, ledelse, medarbejderrepræsentanter, forældre etc.  
- Privatskoler er selvejende, dvs. at forældrene og den valgte bestyrelse er virksomhedsejere af 

skolen. I det daglige er skolelederen ansvarlig for skolens drift og helt overordnet har 
bestyrelsen hovedansvaret ift. ministeriet/ staten. Bestyrelsen har altså ansvaret for skolens 
administration, økonomi og ansættelse af skolens ledere og faste medarbejdere. 

- Bestyrelsesformandens rolle: Sikre samarbejdet med skolelederen, sætte rammerne for 
bestyrelsens arbejde og sikre en effektiv mødeledelse. 

- Bestyrelsen har også ansvar for skolens grundlag: Skolens profil, skolens formål, skolens 
værdigrundlag. 

- Økonomi: Bestyrelsen har ansvaret for skolens økonomi, økonomisk administration, den 
økonomiske udvikling, tilskud, skolepenge, lønpolitik. 

- Bygninger: Vedligehold, drift, køb, nybygninger. 
- Personale:  Fastholdelse af medarbejdere, rekruttering, uddannelse, personalepolitikker (fx 

sygefraværspolitik), arbejdsmiljø. 
- Markedsføring: Tilgang af elever og forældre og fastholdelse af disse.  
- Øvrige aktiviteter og tilbud: SFO, etablere børnehaver/vuggestue, musikskole, idrætsskole – en 

måde for skolen a kunne profilere sig på. 
- Undervisningen: Undervisningens kvalitet, elevernes udbytte, tilsyn. Forslag om øvelse til 

Bestyrelsen på et møde: ”Hvad er kvalitet i undervisningen på FBS”? 
 
Bestyrelsens opgave er ikke at udføre alle ovenstående opgaver, men at føre tilsyn med at de 
udføres! 
Tema: Rammer om bestyrelsens arbejde: 



 

 

 

 

Det gode møde er kendetegnet ved: Struktur, forretningsorienteret, tidsplan, gennemsigtighed 
ift. dagsordenen og hvorvidt punktet er til drøftelse, orientering eller beslutning? forberedelse, 
deltagelse, lydhørhed og inddragelse. 
 
Skolens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsens spilleregler er vigtige 
rammer for arbejdet.  
 
Bestyrelsen skal løbende evaluere sit eget arbejde enten løbende efter møderne eller årligt.  

 
 

3. Drøftelse og refleksion på baggrund af oplæg 
Der blev givet udtryk for et godt og oplysende oplæg af DP, specielt værdiarbejdet blev fremhævet 
som en spændende opgave for bestyrelsen. 
 
 

4. Kort evaluering af ekstraordinær generalforsamling den 24. september 2015 
- Herunder bestyrelsens underskrivelse af vedtægter, godkendt på ekstraordinær 

generalforsamling den 24. september 2015 
- Enighed om at dirigenten var faglig og juridisk kompetent.  

 
5. Eventuelt 

Bestyrelsesformand orienterede kort om, at der bliver givet hjemmearbejde til næste gang. 
Herunder skolens forretningsorden, værdier og skolens forside på hjemmesiden til gennemlæsning. 
Thomas og Filip har planlagt og sammensat indholdet af temaer for de kommende 
bestyrelsesmøder.  

 
 
Referent: Mads Broe 
 

Kommende bestyrelsesmøder for skoleåret 2015 – 2016 
2015                                         

Mandag den 24. august, kl. 17.00  
Fredag den 18. september, kl. 17.00 Skolearrangement, bestyrelse og medarbejdere 
Onsdag den 07. oktober kl. 17.00 - DP introduktionsmøde 

Onsdag den 28. oktober, kl. 17.00 
Torsdag den 03. december, kl. 17.00  
2016                                      
Torsdag den 21. januar kl. 17:00 
Tirsdag den 23. februar, kl. 17.00 
Onsdag den 13. april, kl. 17.00 
Torsdag den 26. maj Generalforsamling, kl. 19.00 - formøde 18.00. 


