
BESTYRELSENS BERETNING 
 
Efter et første år med mange nye bestyrelsesmedlemmer og en ny formand – 
undertegnede – har dette skoleårs bestyrelsesmøder båret præg af, at vi nu har 
lært hinanden og bestyrelsesarbejdet lidt bedre at kende. Vi er kommet ind i en 
god rutine – i ordets bedste forstand. 
 
Udskoling 
Udover de fast tilbagevendende emner som regnskabsaflæggelse, nyt budget, 
skolefest, elevtal etc., har årets arbejde i bestyrelsen stået i udskolingens tegn. 
Som afslutning på forrige skoleår udpegede Daniel Egemose og Thomas Riis 
nogle centrale udfordringer for FBS i den nærmeste fremtid. Her blev 
udskolingen udpeget som et vigtigt område at fokusere på og evt. forbedre og 
forny.  
Skolen har haft fokus på indskolingen og opnået betydelige resultater heraf, bla. 
mht. læsefærdigheder hos de mindste elever, og nu var turen kommet til at give 
udskolingen et grundigt eftersyn.  
Udover en generel tendens til manglende motivation hos de største elever på 
landets skoler, har FBS den ekstra udfordring, at skolens størrelse bliver en 
udfordring på de øverste klassetrin. Her mangler nogle elever den mulighed for 
nye kammeratskaber, som kunne findes i en evt. parallelklasse, eller mulighed 
for lidt flere valgmuligheder i fagene. 
 
Skolens ledelse og lærere har i første omgang arbejdet med udskolings-idéer, 
som kunne realiseres indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer. 
Dette har ført til en nyopfindelse på skolen, nemlig valgfri linjefag for 8. Og 9. 
klasse fra og med skoleåret 2012/13: 
 
3 linjer er oprettet på tværs af 8. Og 9. Klasse med fagene ”Bevægelse” , ”Udtryk 
dig ” og ”Mennesket i byen”, som nu fylder skemaet på alle fredage i skoleåret, og 
de kommende 8. Og 9. Klasser er netop blevet fordelt på linjerne. Kodeordene til 
fagene har været samarbejde, fordybelse og oplevelser. 
 
Derudover er det besluttet, at skolens elever i 7. Klasse fremover får en bærbar 
pc, som herefter bruges som en integreret del af undervisningen. 
 
Skal skolen ekspandere? 
Udover disse tiltag, som bestyrelsen glæder sig til at se resultatet af efter 
sommerferien, bød der sig sidste sommer en unik mulighed for evt. at erhverve 
skolens naboejendom i nr. 28, bedre kendt som plejehjemmet Lotte. Ejeren, OK 



Fonden, bygger et nyt plejehjem lidt længere ude på Frederiksberg, og derfor 
står Lotte ledig fra 2014. 
Ejendommen ville give skolen mulighed for at udvide med en ekstra 
udskolingsafdeling, som kunne huse et ekstra spor fra 6.-9. Klassetrin. 
Og dermed tilbyde skolens ældste elever nogle fantastiske rammer, nye 
klassekammerater fra 6. Klasse og mulighed for flere fag.  
 
Muligheder og faldgruber er blevet diskuteret og endevendt i bestyrelsen, 
herunder også muligheden for at gøre skolen to-sporet fra børnehaveklassen. 
Konklusionen blev, at skolen skulle afsøge muligheden for at erhverve 
ejendommen med henblik på etablering af en udskolingsafdeling. På den måde 
kan man få det bedste af to verdener: bevare den lille skoles fordel i 
indskolingen og på midtertrinnet – men opnå den større skoles fordel i 
udskolingen.  
 
Et større udredningsarbejde er derfor blevet foretaget, herunder afklaring af 
fremtidigt elevgrundlag i Frederiksberg og Københavns Kommuner, 
konservativt budget for køb, etablering og drift af en udskolingsafdeling, 
finansieringsmuligheder (herunder indhentning af lånetilbud fra 
realkreditinstitutter og bank), indhentning af byggetilladelse og tilladelse til at 
drive skole i ejendommen o.m.a. Som et led i at tilvejebringe finansieringen af 
projektet er A.P. Møller Fonden blevet ansøgt om et større beløb og fonden har 
udvist så tilpas interesse, at bestyrelsen nærer et begrundet håb om at opnå en 
eller anden form for økonomisk støtte til projektet, forudsat at Frederiksberg 
Kommune giver grønt lys til at drive skole fra ejendommen. 
 
Undertegnede og Daniel Egemose har derfor løbende været i dialog med OK 
Fonden, som indtil videre har reserveret ejendommen til skolen. En reservation, 
som dog udløber ganske snart, hvorfor bestyrelsen forventer en snarlig afklaring 
af sagen. I skrivende stund afventer vi Frederiksberg Kommunes 
principgodkendelse til at drive skole i ejendommen med de bygningsmæssige 
ændringer, dette vil kræve. Forsættelse følger, og vi venter i spænding.... 
 
 
Her ved skoleårets snarlige afslutning går der 238 elever på skolen, det samme 
antal som ved skoleårets start. Et par stykker er gået ud, og nye er kommet ind. 
Den tid er forbi, hvor alle børn gik i samme skole fra 0.-9. Klasse, og derfor 
oplever vi også på Frederik Barfod, at ønsket om at prøve noget andet kan opstå  
hos nogle af vores elever fra tid til anden. Til alt held er der altid andre børn, der 



gerne tager den ledige plads, for skolens ry er godt derude. Det skal vi værne om, 
både det gode ry og den gode skole.  
 
Som bestyrelse oplever vi utroligt engagerede medarbejdere og ledelse, som på 
et dagligt plan tager hånd om dette at drive en god skole. Lad os derfor slutte af 
med at takke vores leder og viceinspektør, sekretær, SFO leder, 
tillidsmandsrepræsentant og lærerrådsformand for godt og konstruktivt 
samarbejde i det forløbne år. 
Også tak til lærere og pædagoger, medhjælpere og pedel for hver dag at være 
med til at gøre Frederik Barfod til den skole, vi med glæde sender vores børn i 
hver dag, året rundt. 
 
Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens 
godkendelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


