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 Bestyrelsesmøde   Torsdag den 5. oktober  2017, kl. 17.00 – 19.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Bjarne Stehmann (BS)bestyrelsesformand  Mads Broe (MB), konst.skoleleder 
Sophie Lynge (SOL)bestyrelsesnæstformand  Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Erik A. Frederiksen (EF)   Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Torben Falhof Koltze (TK)     Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepr. 
Jonas De molade Skjødt (JS)   Sabine Birch Larsen (SL), lærerrepr./ pæd. rådsform 
Andrew Tristan Parli (AP)   Christian Terp(CT) IT-vejleder 
Nicolai Wittus Borre( NB) 
Alex Hovgaard Nielsen (AN) suppl. 
Jesper Buhl Clausen (JC) suppl. 
 
  

 
Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referatet af den ekstraordinære 

generalforsamling den 18. september. Referatet er underskrevet af dirigent samt 
bestyrelsesformand og ligger allerede på skolens hjemmeside. 

  
 

2. Meddelelser. 
MB bød velkommen til den nye bestyrelse og alle gav en kort præsentation. 
  
Bestyrelsesformand: 
BS orienterede kort om, at bestyrelsens første opgave havde været at bede MB  
om at være konstitueret skoleleder og næste opgave er at få ansat en 
Skoleleder hurtigst muligt.        
 
Skolens ledelse: 
 
MB bød velkommen til den nye bestyrelse og udtrykte glæde ved at opbygge et konstruktivt og 
understøttende samarbejde med bestyrelsen.  
MB konstaterede, a t Punkt 5 rykkes op som punkt 3. 
 
-MB orienterede kort om, at medarbejderne, enstemmigt, har valgt JR som AMR-
repræsentant.(Arbejdsmiljørepræsentant) Han vil blive tilbudt lovpligtigt 2 dages kursus i AMR-
rollen og vil blive en central figur i den kommende proces, der vil handle om at genopbygge tillid og 
trivsel i personalegruppen. Det har været en hård proces med den seneste halvanden måneds uro 
og utryghed på skolen. MB ’s oplevelse, som leder, er, at medarbejderne har brug for ro og tryghed 
i deres hverdag og have fokus på kerneydelsen.  
 
-MB orienterede kort om, at bestyrelsen skal overveje en kontaktperson til Frederiksberg 
Kommune ift. tilknytning af københavnerbørn i klubtilbud på Frederiksberg. MB har været i dialog 
med Michael Halvorsen fra Fortet i forhold til det samarbejde og han vil meget gerne understøtte 
den nye bestyrelse i det samarbejde.  
 
-MB orienterede kort om, at det vil være en oplagt bestyrelsesopgave på sigt, at facilitere en 
forældrearbejdsdag på skolen i foråret. En dag, hvor der både laves praktisk arbejde i klasserne og 
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hvor forældrene socialiserer med hinanden – dels for at styrke fællesskabet i forældregruppen og 
dels for at skolen kan bruge penge på undervisningen og eleverne i stedet.  
 
- MB orienterede kort om, at bestyrelsen gerne må påtage sig at søge Fonde ift. fx investeringer i 
skolens IT, inventar eller fagmaterialer, der er mange muligheder for at søge penge, men det er en 
opgave som tager tid og kræver at man ved noget om at lave ansøgninger til fonde. IT-pakken er en 
meget stor udgift i skolens samlede budget. 
 
-MB orienterede kort om, at skolens nye tilsynsførende Annelise Dahlbæk kommer første gang 
d.28. november og observerer undervisning hele dagen i forskellige klasser. Næste besøg bliver den 
7. marts 2018, hvor Annelise også deltager på et Pædagogisk Rådsmøde. 
 
-MB orienterede kort om, at skolen afholder sin årlige fælles skoleudflugt fredag den 6. oktober, 
hvor turen går til et hemmeligt sted, ”Den blå planet”, med forskellige undervisningsforløb for 
klasserne på tværs. 
 
SFO ledelse: 
HG orienterede kort om, at hun og JL vil gerne invitere bestyrelsen på en kop kaffe og vise dem, 
hvordan hverdagen er i SFO’en.  
HG inviterede også bestyrelsesmedlemmerne til at komme på Instagram, som ellers kun er en 
gruppe for forældre til børn, som går i SFO. 
HG orienterede kort om skolens flygtningebarn og hendes hverdag i SFO’en. Eleven trives, men der 
er visse kommunikations udfordringer med familien pga. sprogbarriere.  SFO personalet vil meget 
gerne dele erfaringer med bestyrelsen, hvis nogle af medlemmerne har sådanne. 
HG spurgte om foreningskontakter blandt bestyrelsen. Hvis nogle af medlemmerne har sådan 
nogle, hører de meget gerne om det. 

 
Medarbejdere: 
SL orienterede kort om, at medarbejderne glæder sig til at samarbejde med den nye bestyrelse og 
til ro og tryghed i hverdagen igen. 
 
 

3. Budgetkontrol januar til og med september 2017.(VK) 
Bestyrelsen blev forelagt en budgetkontrol fra januar til og med september 2017. Bilag blev 
udleveret på mødet. 
VK gennemkig i hovedtræk budgetkontrollen og forklarede de få afvigelser, der var og bestyrelsen 
tog budgetopfølgningen til efterretning.  

 
 

4. Orientering om pædagogiske fokuspunkter. (MB) 
Bestyrelsen blev orienteret om pædagogisk fokuspunkter, herunder trivsel og undervisningsmiljø. 
MB orienterede kort om, at der har været afholdt personalekursus (pædagogisk dag) på UUC om 
aktionslæring og kreative/ innovative arbejdsformer. Det arbejde udbygges med to yderligere 
kursusgange herpå skolen med Dorte Østergaard og Per Christiansen.  
Der er sat handleplaner i gang ift. Trivselsundersøgelsen i de enkelte klasser. Vigtigt at fokus her 
både er på de mange gode trivselsobservationer fra undersøgelser kombineret med 
opmærksomhedspunkter i de enkelte klasser. 
Skolehjem café i udskolingen i 5.kl. og 8.kl. fortsætter, som har været en succes, hvor man møder 
alle lærerne og ikke kun dansk og matematiklærerne. 
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Der vil være fokus på digital dannelse i år og der er udarbejdet og uddelt en trivselsfolder med 
anvisninger til, hvordan man kan hjælpe, som forældre, tidligt i sit barns digitale liv. Der vil også 
blive inviteret til en forældreaften med emnet: Digitaldannelse i skole og forældre perspektiv. 

 
5. Orientering om skolens IT-løsninger og status. (CT) Pkt. 3 

Bestyrelsen blev kort orienteret om skolens IT-pakke og håndtering af persondatalovgivningen på 
FBS af CT.  
CT orienterede om, at der blev indkøbt 16 lærercomputere samtidig, hvoraf 13 er i meget fin stand. 
CT opfordrede til, at ledelsen budgetterer med en udgift i budget 2019, hvor samtlige 
medarbejdere computere bliver udskiftet med nye.   
CT anbefalede, at eleverne allerede fra 4.kl. har en tablet og fra 6.kl.har en computer med i skole. 
CT orienterede kort om, at der er opsat nye touch skærme i alle klasselokaler.  
CT orienterede kort om Persondataforordningen. Blandt andet skal alle ringbind stå i et skab, som 
kan låses. Der ud over skal vi, som skole, have skrevet ned, hvem der må have tilgang til hvad. Selv 
arkivet skal være aflåst. Skolens pedel  har allerede sat lås på døren op til loftet, hvor alle 
arkivkasser står. Printerne og kopimaskinerne skal muligvis have kode på og det undersøges.  
CT og MB vil tage kontakt med netværksskolerne og DP for rådføring omkring implementering af 
persondataloven, inden vi skriver kontakt med noget firma og BS vil også undersøge, om vi behøver 
koder på alle printere m.m.    
 
 

6. Planlægning af bestyrelsesmøder for skoleåret 2017 – 2018. 
Bestyrelsen bedes planlægge årets mødeaktivitet. Nedenstående datoer er afstemt i forhold til 
skolens kalender og bestyrelsen bedes beslutte antallet af møder samt datoer. 
 
2017 
Ordinært bestyrelsesmøde: Tirsdag den 29. august 2017 kl. 17.00 – 19.00 
Odinært 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 
Ordinært bestyrelsesmøde: Torsdag den 05. april kl. 17.00 – 19.00 (godkendelse af regnskab 2017) 
Generalforsamling: Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00. Formøde for bestyrelsen kl. 18.00 
 
 

7. Eventuelt. 
 

AH appellerede stærkt til bestyrelsen, på egne vegne, at lave vedtægterne om, så at bestyrelsen 
ikke alene vil bestå af forældre til nuværende elever men også af andre udefra, eksterne 
repræsentanter, f.eks. fra børnehaver, gymnasier, fritidshjem, Frederiksberg Kirke m.fl.. 
AH syntes, det er et meget skrøbeligt fundament, hvis bestyrelsen kun består af forældre. 
AH rådede også bestyrelsen til at se på skolens vedtægter, bl.a. for at give ledelsesrum til 
kommende leder. 
NB foreslog at se vedtægterne igennem generelt og ændre på dem som ikke på nuværende 
tidspunkt beskytter ledelsen og medarbejderne. 
 
 
Referent: VK 
      


