
Noter til beretning fra Claus Bjørn Billehøj, det talte ord gælder i alle sammenhænge 

 

Frederik Barfods Skole 
Bestyrelsens beretning, juni 2015 

  

Hej allesammen 

Jeg hedder Claus Bjørn Billehøj, far til Absalon i 9 kl. og Ansgar i 7 kl.  

Jeg har haft den ære at have været formand for bestyrelsen på Frederik Barfods Skole i de sidste 2 år. 
 
Jeg vil gerne starte med at slå fast at FBS er det jeg kalder en god og sund skole.  

Med god mener jeg en skole hvor børnene og forældre er glade, hvor der er god trivsel, hvor der er høj faglighed, 
et godt læringsmiljø - ja kan kan blive ved. Det er ikke et felt hvor vi som forældre bestyrelse har meget at gøre, 
det sker ude i klasserne og i den konkrete dialog mellem os alle.  

Bestyrelsen har ansvaret for de overordnede rammer - og det er der hvor jeg kommer ind på sund. 

Og med sund skole mener jeg en skole med en god økonomi, vi har som vi skal se senere, en skole der relativt er 
blandt de bedste til at bruge vores midler til undervisning og ikke alt muligt andet. Vi har fuld søgning og optag, vi 
har et stærkt lærer kollegie der ikke søger væk, vi har rum til investere i IT og bygningsforbedringer, 
efterudannelse mv.  

Samlet set en god og og sund skole. Det skal vi være glade for og fastholde. 

Uden at skulle tage rosen for det hele så skyldes en stor del af dette de arbejde og de beslutninger der træffes i 
bestyrelsen. Vi drøfter netop økonomi og andre rammer der er langt væk fra det konkrete møde med børnene og 
den konkrete undervisning  på vores møder. 

Formålet med sådan en beretning som jeg holder nu er at I som forældre her på vores skole skal kort orienteres 
om status på arbejdet i skolens bestyrelse. 

Et helt centralt punkt i læsningen af en sådan beretning er en forståelse af hvilken rolle bestyrelsen spiller på en 
skole som vores. Vi har ansvaret for de overordnede rammer - altså økonomisk, strategisk og udviklingsmæssigt 
og så skal vi sikre at den daglige ledelse forvalter efter dels de principper vi i bestyrelsen har opstillet, dels i 
overensstemmelse med lovgivning med videre. Vi skal ikke, og vi vil ikke, blande os i den konkrete daglige drift. 
Det har vi ansat en ansvarlig ledelse til at tage sig af. Så vi er på et andet niveau.  

Og det bringer mig til et ret centralt tema: skolens ledelse hvor vi jo her i foråret har skiftet ud.  

Daniel er her ikke mere og Thomas er ansat som my leder.  

Bestyrelsen og Daniel besluttede i april  at stoppe samarbejdet. Det er en samlet bestyrelses opfattelse at Daniel 
igennem de sidste 7 år har ydet fin  indsats for at styrke Frederik Barfods Skole og bringe skolen  godt frem. 
Omvendt er der en tid for alt og vi i bestyrelsen var helt enige om at igangsætte en proces med at afslutte 
samarbejdet. Det skete på baggrund af samtaler internt i bestyrelsen og med medarbejderne. Vi var ikke enige om 
rammerne for samarbejdet mellem skolens aktører - børn, forældre, ansatte, ledelse og bestyrelse - og derfor traf 
vi det valg. 

Istedet valgte bestyrelsen kort efter at ansætte thomas som skoleleder.Der er fuld enighed i bestyrelsen om at 
Thomas er den rette mand til at drive Frederik Barfods Skole videre. Thomas har en lang historie på FBS, kender 



skolens indre liv og har derfor vores værdier tæt inden under huden og vil samtidig være i stand til at videre 
udvikle dem sammen med børn, forældre og  lærere.  

 
Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at Thomas nyder meget stor respekt hos alle på FBS i forhold til hans 
ledelseskvaliteter, hans personlige integritet og ikke mindst hans ledelsesmæssige faglighed senest dokumenteret 
i et flot ledelsesudviklingsforløb. 
 
Stort tillykke til Thomas, alle på Frederik Barfods Skole ser frem til det samarbejdet 

Og så kan jeg for god ordens skyld sige at jeg - og vel også resten af bestyrelsen - gerne vil drøfte nogle 
elementer omkring forløbet omkring Daniel - men også at der er ting vi ikke vil drøfte. Vi har som bestyrelse et 
fortroligt rum vi arbejder i - det kræves iøvrigt af os jvf lovgrundlaget for at drive en skole - og vi har også et ansvar 
som arbejdsgiver mv. Derfor tager vi gerne en drøftelse af feks vores kommunikation som jeg har været i dialog 
med en del forældre omkring.  

 Jeg går  videre til et helt andet tema. Økonomi. 

Vi er en lille skole og et helt centralt tema for bestyrelsen er at sikre en så robust og solid økonomi som muligt. Det 
indebærer dels optimering af udgifter til f.eks. kopimaskiner og telefoner, men også at vi løbene har fokus på at 
sikre en mindre justering af indtægterne i form af skolepenge. I år er de sat op og det er vores klare vurdering at 
det er nødvendigt.  

Skolepengene stiger 1. august 2015 med 50 kr. og vil gøre det 1. august i de kommende år. - en stigning der er 
lavere end andre privatskoler, både lokalt. 

SFO stiger 1. august 2016 med 50 kr. at SFO bidraget fastholdes i overensstemmelse med det niveau, der er i 
den kommunale SFO 

Vi har sammen med skolens ledelse set på niveauet på sammenlignelige skoler og vi har et godt og fint niveau. 

Vi vil gerne undgå yderligere stigninger, men omvendt må vi også se på skolens samlede økonomi, derfor vil det 
også være et tema i de kommende år.  

Parallelt hermed er det glædeligt at vi her i 2015 kan investere. Som meldt ud ved jule tid får Lærere og 
pædagoger har pr. 1. januar 2015 fået 400 kr. i lønforhøjelse, der sikrer en lønstigning til vores gode personale. 
Det er vigtigt for, at sikre fastholdelse og udvikling af den faglige basis, der er på skolen. 

Alle fagbudgetønsker imødekommes. 

Der er indkøbt 24 Ipads til mellemtrinnet. 

Kommende 7. klasse får udleveret en bærbar computer. 

Der er afsat 100.000 kr. til videreuddannelse, der sikrer, at vi investerer i efteruddannelse til personalet. 

Derudover er der sat midler af til løbende renovering mv som en nye bestyrelse skal se mere på 

Et af de centrale temaer pt i skole verden er folkeskolereformen, helhedsskole, arbejdstidsaftale mv. Vi har drøftet 
dette en del gange i bestyrelsen og det er sådan min samlede konklusion at vi er godt med, vi har gode aftaler 
med lærerne lokalt, vi oplever ikke den sivning af lærerkræfter andre skoler oplever mv og vores timeplan mv er 
landet godt. Det er i høj grad Thomas fortjeneste og vi er i bestyrelsen trygge ved at han nok skal styre skolen 
godt videre. 

I bestyrelsen arbejder vi  for åbenhed og klar dialog mellem skolens bestyrelse og forældre kredsen - dog ikke 
således at vi repræsenterer nogle særlige klasser eller andet for det gør vi ikke. Derfor har vi tager en række 



mindre tiltag feks  et særligt klubmøde hvor vi satte den kommende 4 klasse sammen med potentielle klubber for 
at sikre en god koordination og tilmeldingsproces. Det gik godt og er positivt at forældrene har klarhed over 
klubvalg. jeg har også haft drøftelser med det politiske niveau i frb kommune om det samme.  

men det med åbenhed er svært og der efterspørges altid ved særlige lejligheder mere åbenhed og 
kommunikation, også ved det konkrete så efterspørges det ikke. 

Indtil proces med daniel mv har jeg ikke fået en eneste mail eller telefonopklad siden sidste generelforsamling. 
Ingen spørgsmål, ingen kommentarer, intet ønske om at komme i dialog med bestyrelen. Det er ikke helt korrekt, 
jeg fik faktisk ét reply på min julehilsen med orientering om at vi investerer på skolen. Men det var det - ellers intet 
andet. 

uanset hvad er det et tema den kommende bestyrelse sammen emd thomas vil arbejde med, for det er vigtigt at vi 
alle er i dialog om vores fælles skole. 

kort om bestyrelsen, jeg har lagt et skriv ud om hvad en bestyrelse er og hvordan generelfosamlingen virker mv. 
det er som led i åbenhed.  

Vi arbejder konsensusbaseret i bestyrelsen og har fokus på samarbejde og fælles løsninger baseret på en dialog 
hvor alle kan komme til orde. En privatskole er, som jeg var inden på indledningsvist, en skrøbelig størrelse, fordi 
bestyrelsen består af forældrevalgte medlemmer, som er der i deres egenskab af at være forældre til børn på 
skolen – og helt ærligt, det giver de fleste af os et særligt fokus på det, der har med vores egne børn at gøre. Men 
bestyrelsesarbejde på en privatskole er en ledelsesopgave, som mest af alt handler om at sørge for og tilse, at 
skolens ledelse varetager deres opgave på bedste vis. Det skal vi som medlemmer af bestyrelsen have for øje. Og 
loyalt arbejde for de beslutninger, der træffes på demokratisk vis i bestyrelsen, uanset hvilke særinteresser vi hver 
især måtte have.  

Traditionen tro har bestyrelsen allerede aftalt med Privatskoleforeningen, det er vores arbejdsgiverorganisation, at 
de kommer ud og giver et oplæg om netop dette - hvad bestyrelsesarbejdet indebærer - for de nye medlemmer af 
bestyrelsen, som bliver valgt i dag.  

 

Stort tak til bestyrelsen, særligt til Birgitte og Karina 

 

Tak fordi I ville deltage i dag, det vidner om et godt engagement i vores fælles skole. 

Med disse ord indstiller jeg min beretning til generalforsamlingens godkendelse.  

Claus Bjørn Billehøj 
Juni 2015, København 

 


