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Internt bestyrelsesmøde   Tirsdag den 07. feb. 2017, kl. 17.00 – 19.00 

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

                                                                                                                                          
Referat: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 11. okt. og 30.nov. januar 2016 

Referaterne blev ikke underskrevet, så de skal underskrives på næste bestyrelsesmøde.  
 

2. Meddelelser. 
Bestyrelsesformand 
FvS orienterede kort om, at FBS for 7. år i træk får Fortet som klubtilbud til skolens 4.klasses 
frederiksbergbørn og for 7. år i træk skal vi igen have dispensation for københavnerbørnene. Det er 
derfor vigtigt, at københavnerbørnenes forældre får skrevet deres børn op på venteliste. 
FvS orienterede kort om, at han ikke har hørt noget tilbage vedr. skolens betaling af grundskyld. FvS 
forfølger sagen ligesom han vil gøre vedr. nabogrunden med de kommende parkeringspladser, FvS 
vil holde fast i klagen om de fem planlagte parkeringspladser i forhaven til Kochsvej nr. 30.  
 
Skolens ledelse 
TR orienterede om diverse arrangementer/møder, som er blevet holdt på FBS siden sidste 
bestyrelsesmøde 30. november 2016: 
 
- Vi har fejret 35 års fødselsdag med Sfo-Tårnet. Tak til HG og JL mfl. for et meget fint 

arrangement. Aftryk på skolens hjemmeside vedr. sfo’ens historiske højdepunkter er rigtig fint. 
- Vi har afholdt adventssamlinger og juleafslutning i Solbjerg Kirke og alt foregik ligeså festligt 

som altid, men vi glæder os til at komme tilbage til Frederiksberg Kirke. 
- Pædagogisk indhold: ved kommende pædagogisk rådsmøder tager skolen fat på projektuger 

for at holde fast i intentionerne fra sidste års pædagogiske fokus, vedr. anvendelsesorienteret 
undervisning og projekt.  

- Samarbejdsudvalgsmøde: ferieplan, vedligehold af skolen, ansættelsesforhold, skolebal mm.  
- TR og KM har og har haft tillidsmandsmøder om kommende lokaleaftale og bl.a. om nye 

fagfordelingsprocedure, som skal forsøge at gøre processer mere transparente. 
- Møde med arbejdsmiljø-repræsentanten TK vedr. apv’ens videre håndtering. Desuden en 

stress-håndterings-politik, som foretages i tæt dialog med skolen ansatte, første gang ved 
pædagogisk rådsmøde og derefter vil det blive taget op igen på et underudvalg af SU-
medlemmer samt eventuelt interesserede andre ansatte. 

- Sfo – ledelsen og skoleledelsen har afholdt møde om mobilregler og fraværsregler. 
 

- TR og VK har allerede nu fokus på optag af nye elever til kommende skoleår. Der er kontakt til 
kommende elever på nuværende tidspunkt. 

- Skolen har fornyet og tegnet bestyrelse- og ledelsesansvarsforsikring gennem DP. 
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- TR orienterede kort om, at han har fokus på de elever, som kommer for sent ved bl.a. at gå en 
runde i skolegården i sin morgengårdvagt og blive i gården til efter kl. 08.00, så han ser og 
kommunikerer med de elever, som kommer efter klokken 8.00.  

- TR orienterede kort om, at han har fået positiv respons fra forældre på hans sidste månedsnyt, 
hvor han skrev om skolens holdning til at tage børn med på ferie udenfor skoleferierne. 
Bestyrelsen mener, at det er et forældreansvar at leve op til skolens forventninger og 
respektere mødetider og planlagte ferier. 

- TR orienterede om, at der afholdes instruktion i betjening af en hjertestarter den 8. marts på et 
pædagogisk rådsmøde for alle ansatte. 

 
- MB orienterede kort om, at skolen foretager en planlagt Undervisning- og trivselsundersøgelse 

i april måned for eleverne. Vi kan først tage den efter folkeskolen, derfor lidt senere end først 
planlagt. Der skal være et sammenligningsgrundlag for alles interesse, hvorfor undersøgelsen er 
den samme som sidste år.  

 
Sfo ledelse 
 
- HGS orienterede kort om personalesituation i SFO Tårnet: 

TS blev sygemeldt pr. 5/12. 16 frem til den 7/2. 2017. Vikartimer for TS er fortrinsvis blevet 
dækket af Jesper Rosenkilde, som har været en meget stabil vikar. SFO ledelsen, TR og CW har 
afholdt ansættelsessamtaler med ansøgere i forbindelse med den ledige barselsvikarstilling. 
Stillingen er nu blevet besat af Rina Danneberg Mogensen, 31 år og færdiguddannet i 
sommeren 2012. Rina kommer fra en stilling i en privat integreret børnehaveinstitution. Rina 
forventes at være hos os frem til ultimo oktober 2017, hvor TS forventes tilbage. 
 
HGS orienterede kort om SFO Tårnets 35 års fødselsdag (afholdt den 2/12. 2016). Det havde 
været en rigtig god dag med mange gæster. HGS udtrykte stor tak til SL og KK, som sammen 
med deres respektive klasser (4. og 5. klasse), havde lavet forskellige kunstneriske udtryk til 
brug for den store "Fødselsdagsudstilling" på vores gangareal. HGS takkede også Tina S. og 
Frederik, som begge skaffede masser af gratis fødselsdagskage fra henholdsvis Føtex i 
Frederiksberg Centret og fra Brødhjørnet i Valby. 
 
HGS orienterede om, at personalet i SFO har afholdt Pædagogisk lørdag den 14/1. 2017, hvor 
de gennemgik et "Førstehjælpskursus" med fokus på indskolingsgruppen forestået af en 
professionel førstehjælpsinstruktør og paramediciner. Kurset gav mulighed for at have 14 
deltagere, hvorfor SFO inviterede andre ansatte med. De havde en rigtig god og givtig 
kursusdag, og alle deltagende blev udstyret med diplomer. 
 
Klatre-aktivitet: 
HGS orienterede om, at JL har været på kursus i klatring og har fået klatrecertifikat. Sfo’en har 
for kr. 1.200,00 købt sig til brugen af en særlig klatrehal i hele 2017. Aktiviteten har været 
udbudt i første kvartal, og er så søgt, at JL fortsætter aktiviteten resten af skoleåret ud. I den 
forbindelse har JL og HGS i dag talt med skoleledelsen om at søge penge hos 
Velgørenhedsselskabet til at etablere en klatrevæg (i Multisalen) som både kan være til gavn 
for skole og SFO. 
Instagram: 
HGS orienterede kort om, at SFO Tårnet startede sin (private) Instagramkonto i september 
2014, og har på nuværende tidspunkt oplag t 4.600 billeder. Ud over den pædagogiske 
dokumentationseffekt får de også, løbende, rigtig mange positive feedbacks fra 
forældregruppen, som giver udtryk for stor tilfredshed med denne måde at formidle børnenes 



 

 

3 

 

hverdag på. Det giver en oplagt mulighed for at understøtte samtalen over middagsbordet om, 
hvad børnene har oplevet. 
 
Nye møbler: 
HGS orienterede kort om, at Sfo’en i efteråret 2016 har præsenteret skoleledelsen for et 
"Drømmebudget" i forbindelse med en møbel-renovering af især billedværkstedet, men også 
spille-rummet. Møblerne er gamle, slidte og et værre sammensurium af diverse arvede møbler 
fra skolen. Ønsket er at skabe en større helhed med de omkringliggende undervisningslokaler, 
samt gøre møblerne mere fleksible vha. hjul, så de er lettere at flytte rundt på i dagligdagen. 
 
Mobiltelefoner og IPads: 
HGS har kigget på skolens hjemmeside og konstateret, at der både for skole og SFO mangler en 
tydelig holdning til elevernes brug af mobiler og IPads i Indskolingen. I SFO har vi bl.a., via vores 
velkomstpamflet, konkretiseret disse regler, men der mangler, som nævnt, en udmelding på 
skolens hjemmeside. SFO ledelsen har d.d. diskuteret dette med ledelsen, og SFO vil udforme 
en skrivelse, som ledelsen vil tage udgangspunkt i for resten af skoledelen. 

 
Skolens medarbejdere 
- IG orienterede om, at SH er gået på barsel og BC er ansat i hendes barselsvikariat. 
- IG orienterede bestyrelsen om, at hun går på pension til sommer og der vil blive afholdt en 

afskedsreception af skolen den 15. juni 2017, kl. 15.00-17.00.  
- IG orienterede kort om, at vi i dette skoleår, for første gang, har 2 projektuger som noget nyt. 

Den første har været afholdt og nr. 2 i uge 10.  
 

3. Forældretilfredshedsundersøgelse, december 2016 
TR orienterede om, at han overordnet var tilfreds med forløbet, der giver god indsigt i forskellige 
forhold og perspektiver. 
Det var godt at have tid til inddragelse af medarbejdere, der ved pædagogiske møder er blevet 
informeret om resultater, har haft mulighed for kommentarer og drøftelser, samt information om 
den endelige sammenfatning, inden den blev offentliggjort på Forældreintra. 
Ligeledes glad for det afsluttende møde med bestyrelsen vedr. endelig udformning.  
Pt. er der ikke kommet nogen tilbagemeldinger på opsamlingen fra forældrekredsen. 
 
 

4. Flygtningebørn på Frederiksberg. 
Orientering v/ FvS og TR på baggrund af møde Frederiksberg Kommune ved Gorm Bagger og 
drøftelse af FBS videre involvering. Ligeledes, på baggrund af privatskolernes møde med 
Undervisningsudvalget for Frederiksberg Kommune den 21. november 2016, har forvaltningen 
undersøgt mulighederne for, at privatskoler kan varetage opgaver i forbindelse med undervisning 
af flygtninge, som bosættes i kommunen. 
 
Med den sidste revision af bekendtgørelsen om lov om friskoler og private grundskoler m.v. af 8. 
juli 2016 er der sket en ændring, således at det er muligt for en kommune under særlige vilkår at 
indgå en aftale med en fri grundskole om dækning af udgifterne i forbindelse med undervisning af 
elever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som 
andetsprog. 
Følgende vilkår rammesætter muligheden: 

·      Eleven skal have et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk 
som andetsprog, og kommunen skal vurdere, at det er pædagogisk påkrævet for eleven at 
deltage i et særligt tilbud med særlig sprogstøtte. 
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·      Elevens forældre skal indvillige i, at eleven undervises på en fri grundskole fremfor i 
folkeskolen. 

·     De frie grundskoler er ikke forpligtet på et bestemt antal elever, men bestemmer helt 
konkret selv, om de kan og vil optage elever. 

·     Kommunen kan finansiere forældrebetalingsandelen og øvrige udgifter for den frie 
grundskole i maksimalt to år, og kun i den periode hvor det konkret vurderes, at eleven har 
det særlige behov. Så snart eleven undervises indenfor rammerne af den almindelige 
grundskoleundervisning kan kommunen ikke længere finansiere forældrebetalingsandel 
eller andre specialudgifter for den frie grundskole udover hvad generelt gælder for elever i 
frie grundskoler. 

·     Frederiksberg Kommune skal indgå en konkret overenskomst med den frie grundskole, hvor 
forhold vedr. betaling m.v. aftales. Der findes ikke en national fastsat takst. 

  
Regeringen og foreningen for de frie grundskoler har udarbejdet en hensigtserklæring om 
undervisning af flygtninge. 
Ovenstående betyder, at det er muligt at få undervist flygtninge på de frie grundskoler i 
Frederiksberg Kommune, hvis de nævnte forhold er opfyldt. 
 
TR og FvS var sammen med Kapt. Johnsen Skole og Johannesskolen indkaldt til mødt på 
Frederiksberg Kommune om interesse for at indgå en overenskomst med Frederiksberg Kommune 
om undervisning af flygtninge.  
4 skoler på Frederiksberg opererer med modtagerhold + tilknytning til almindelig klasse. Cirka 40 % 
tid på modtagerhold og 60 % i almindelig klasse. 
Hvis privatskole vælges, indskrives på almindelig / normale vilkår. Der er ligeledes support via PPR 
på almindelig vis / konsulent på Frederiksberg Kommune – men ellers ressourcelagt ude på skolen.  
 
Bestyrelsen diskuterede grundigt de forskellige problemstillinger i forbindelse med optag af 
flygtningebørn, som blandt andet et økonomisk aspekt, et fagligt aspekt, et socialaspekt mm., for at 
sikre tilstrækkelig faglig kompetence og kapacitet til disse elever og skolens nuværende elever i 
øvrigt. 
Hvis FBS går ind i projektet, kan skolen få tildelt flygtningeelever med kun tre ugers varsel hvilket 
giver stor usikkerhed vedr. skolen 5/9-tal. Dette giver endnu en anledning til at diskutere vores 
nuværende klassekvotient og evt. udvidelse af denne.   
TR orienterede om at skolen i forvejen bruger en del ressourcer til inkluderende aktiviteter og 
undervisninger af elever med særlige behov og udfordringer. 
Tilbuddet kunne f.eks. være fra FBS, at flygtningebørn kunne være med i udskolingslinjerne om 
fredagen fra kl. 10.30.  Det er 8. og 9. klassetrin og tilbuddene er følgende tre: Mennesket i byen, 
Bevæg dig og Udtryk dig. Men dette angår ikke selve skolegangen. 
Problematikken drøftes også videre på et pædagogisk rådsmøde og punktet vil derfor komme på, 
som det eneste, på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
Skolen skal svare Frederiksberg Kommune tilbage om evt. fortsatte drøftelser senest 1. marts 2017. 

 
5. Skolens undervisningsmøbler og videre istandsættelse. 

- Kort orientering fra skolens ledelse om den videre istandsættelse. 
- Bestyrelsen og skolens ledelse har besluttet, at der i foråret 2017 vil blive indkøbt nye 

elevmøbler til børnehaveklasse, 1., 2., 3., 4., 5. og 6. klasse. (569.000,- inkl. lærerværelse). 
Denne investering er foretaget og vil fremgå af skolens årsregnskab for 2016. 
De gamle elevmøbler bliver, via Center Syd, sendt til Gambia.  
Efter vinterferien vil Max klargøre lærerværelset, hvorfor lærerværelset flytter til nr. 32.  
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- TR har brug for at drøfte med formandskabet vedr. planer og økonomi i nærmeste fremtid, da 
der, udover bestyrelsens beslutning om at sætte alle øvrige klasser i stand i løbet af sommeren 
dvs. børnehaveklasse, 1., 2., 3., 4., 5. og 6. klasse, er visse udfordringer i forhold i 
istandsættelse af hovedtrappens linoleum i nr. 36, udskiftning af klasselokaledøre i nr. 36, 
nedslidte Smartboard, lærer Pc’erne m.v. Alt sammen udgifter, som ikke er med i budgettet. 
Bestyrelsen bad TR om at lave et skriv til næste bestyrelsesmøde om skolens behov, så det 
kommer på som et punkt. Det skal uddybes med økonomi, forslag til hvordan det skal tages 
med i regnskabet m.m. Hele bestyrelsen vil herefter beslutte, hvordan udgifterne ved 
vedligeholdelsen/nyerhvervelsen skal prioriteres. 

 
6. Sparring vedr. forældrearrangerede overnatninger. Bilag vedlagt. 

- TR fremlagde sin baggrund for skrivelsen. Denne skrivelse vil blive introduceret på kommende 
møde med forældretrivselsansvarlig primo marts 2017.  
Konklusion: Godt at skolen har nogle præcise forventninger til forældrearrangerede lejrture og 
giver et skriftlig bud på disse. Bestyrelsen bakkede op om det skriftlige oplæg, med nogle 
yderligere præciseringer til følge. 

 
7. Tiltag der fremme forældreinvolvering og indsigt i skolens liv bl.a. ”forældre-arbejdsdag”. 

- Drøftelse af ønske om, at genoptage en styrkelse af synliggørelsen og værdiernes tydeligere liv i 
hverdagen, senest efter sommerferien 2017. 

- Thomas fremlagde konkret oplæg vedr. fælles arbejdsdag på skolen. 
- Jf. bilag. Pkt. blev udskudt til næste gang 

 
8. Eventuelt 

Der var ikke noget under dette punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: VK 
 
 


