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Bestyrelsesmøde   torsdag den 03. december 2015, kl. 17.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FvS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) bestyrelsesnæstformand Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben Falhof Koltze (TK) Afbud  
Trine Jakobsen (TJ)   Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Max Andersen (MA   Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Rasmus Rubæk (RR)    
Peter K. Eriksen (PKE) 
Rikke Bibowski (RB)(Suppl.) Afbud 
Kenneth T. Lassen (KTL) (Suppl.) Afbud                                                       

                                                                                                                                              
Referat 

  
 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 28. oktober 2015 
Referatet var vedhæftet i udsendelsen af dagsorden. Referatet blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 

 
2. Meddelelser 

Bestyrelsesformand 
FvS og TR har været til møde på Frederiksberg Rådhus den 9. november 2015 med henblik på 
at styrke samarbejdet mellem kommune og os, som privatskole. Det var et meget 
konstruktivt møde og der vil komme flere møder fremover. 
FvS spurgte medlemmerne, om nogle ville deltage i DP’s seminar slut januar. Der var ikke 
umiddelbart nogen, som meldte sig til dette seminar. 

  
Skolens ledelse 

TR orienterede om, at Rune Henriksen har valgt at opsige sin lærerstilling på Frederik Barfods 
Skole med virkning fra ultimo februar 2016. Rune har sidste arbejdsdag den 18. december 
2015, da han har søgt og fået bevilliget orlov indtil fratrædelse. Vi har været glade for Runes 
tid og indsats på skolen og ønsker ham al mulig held og lykke med det nye arbejde og 
karriereskiftet. 
Vi vil hurtigst muligt søge at finde en god og kvalificeret erstatning for Runes timer. Vi har pt. 
stillingsannonce ude og håber at have samtaler inden juleferien. 
 
TR orienterede om, at skolen har haft første adventssamling med besøg af præsterne fra 
Frederiksberg Kirke. Vi er, som skole, meget glade for samarbejdet. 
 
KM og TR har afsluttet en samtalerække med alle medarbejderne vedr. deres arbejdsopgaver 
og funktioner. Det har helt overordnet været gode og konstruktive samtaler. 
 
TR orienterede om, at Pædagogisk Råd på seneste møde har haft fokus på skolens interne 
mødekultur. Skolens ledelse ønsker at understøtte et professionelt praksisfællesskab ved at 
skabe dialog og gode kommunikationsstrukturer og kommunikationsprocesser. Det 
pædagogiske rådsmøde udmøntes i ”rammer for konstruktiv mødekultur på Frederik Barfods 
Skole” 
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TR orienterede om, at vi har afsluttet vores pædagogiske forløb vedr. projektarbejde og 
anvendelsesorienteret undervisning. Det har været et meget positivt forløb. Skolens 
ledelse mødes med den pædagogiske  konsulent i januar for at evaluere og drøfte skolens 
eget videre forløb. 
 
TR orienterede om, at skolens administration fortsætter sit arbejde med at gennemgå 
diverse aftaler og kontrakter for at sikre en god og sammenhængende ressourceudnyttelse. 
 
TR er gjorde i øvrigt opmærksom på, at man i hans ”Nyt fra skolelederen” fra 1. november og 
1. december kan læse om øvrige nyheder.  
 
MB orienterede kort om, at Børnerettighedsdagen den 20. november havde været meget 
vellykket. Der kom repræsentanter fra Red Barnet oppe på Frederiksberg Rådhus og 
Modulfoto kom også og fotograferede. Her på skolen vil vi afholde tre temadage fra den 16. 
– den 18. marts 2016 vedr. børns rettigheder mm. 
  
MB orienterede om, at der er fuld gang i processen med indretning af lærerarbejdspladser.  
Der er blevet malet færdigt, købt inventar. Det forventes, at toiletterne ovenover bliver lavet 
i juleferien, så det nye gulv kan bliver lagt straks i det nye år.  
 
MB orienterede kort om, at pædagogisk fokus på projektarbejdet er afsluttet. Celine Ferot 
har været en yderst professionel underviser og nu er vi så i gang med en egentlig proces på 
skolen omkring, hvordan vi fremadrettet arbejder projektorienteret. 
 
KM orienterede kort om, at de stadig i gang med forhandlinger med TR og TR-suppleanten 
om lokalaftalen.  
Derudover orienterede KM om, at ferieplanen for 16/17 snart er klar. Den kommer på Intra, 
så snart Sfo’en har godkendt den. 

  
 

3. Regnskabsanalyse 2014 
Bestyrelsen blev orienteret ud fra tilsendte regnskabsanalyse udført af BDO-Revision. 
 
BDO ved Klaus Grønbæk Jakobsen, udtrykker overordnet, at Frederik Barfods Skole leverer en 
meget høj undervisningskvalitet sammenholdt med, at skolen har en stærk kapitalstruktur, som 
skyldes en god likviditet og en meget lav gæld i fast ejendom.  
Den lave gæld, der sammenlignet med andre skoler af samme størrelse, ligger 40 % lavere, giver 
Frederik Barfods Skole en stadig mulighed for at belåne ved evt. renovering/vedligeholdelse af 
skolens bygning.  
 

 
4. Budget 2016 

Bestyrelsen blev forelagt budget 2016 til godkendelse. Jf. bilag 
TR udtrykte overordnet en rigtig god proces med Vibeke vedr. budgetlægning og hvilke områder 
skolen skal prioritere og økonomisk fokusere på. 
Bestyrelsen godkendte budgettet uden anmærkninger. 
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5. It strategi og indførelse af elevcomputere 
TR forelagde bestyrelsen forældrekommunikation vedr. indførelse af elevcomputere og intentioner 
bag skrivelsen. 
 
Derudover blev skolens bestyrelse informeret om igangværende arbejde vedr. konkret 
forældreskrivelse møntet på kommende forældre i 7. klasse og hvordan de skal forholde sig til 
computerkøb vedr. krav og forventninger.  

 
 

6. Tilfredshedsundersøgelse – forældre 
Skolens bestyrelse blev orienteret om det videre forløb. 
 
Det forventes af skolens forældre vil have mulighed for at besvare tilfredshedsundersøgelsen i uge 
50, fra onsdag den 9. december til mandag den 14. december. Det forventes, at forældrene 
modtager en kort tilbagemelding på hovedpunkter inden jul, og efterfølgende en uddybende 
konklusion og mulige tiltag ultimo februar 2016.  

   
 

7. Eventuelt 
Kommende møder, se nedenfor 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Referent: Vibeke Kilde 
 


