
 

Bestyrelsesmøde   Tirsdag den 11. oktober 2016, kl. 17.00 – 19.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Rasmus Rubæk (RR) bestyrelsesnæstformand  Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Peter K. Eriksen (PKE) Kommer senere 17.30 
Max Andersen (MA) 
Rikke Bibowski (RB) Afbud    
Janne Williams (JW)    
Mai-Britt Andreasen (MA) (Suppl.) Afbud                                                        

                                                                                                                                          
Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat. 

 
2. Meddelelser. 

Bestyrelsesformand: 
- FvS orienterede kort om, at skolen, igen i år, er blevet inviteret til dialogmøde på 
Frederiksberg Rådhus sammen med øvrige privatskoler på Frederiksberg og 
Undervisningsudvalget.  
- FvS orienterede kort om situationen vedr. naboejendommen, Kochsvej 30. 
- FvS orienterede kort om, at det er positivt, at skolens trafikpolitik er kommet skolens 
hjemmeside. 
- FvS orienterede kort om, at FBS fortsat vil arbejde på, at alle børn fra 3. klasse kan få 
plads på Klub Fortet. 
Skolens ledelse: TR orienterede om, at i hverdagen rummes enorm aktivitet.  
- TR orienterede om et meget vellykket ministerbesøg – og medieomtale i september 2016. 
- TR orienterede om, at tilsynsførende, Annette Carlsson, kommer mandag den 14. 
november 2016 og tirsdag den 28. marts 2017. Der er lagt program og indhold i forhold til 
humanistisk og naturvidenskabelig opdeling + mødeaktivitet. 
- TR orienterede om, at skolens forsikring dækker kloak ved nr. 32, undtagen ny brønd. 
Men det viste sig ikke at være nødvendig at skifte / udbedre brøndforhold. 
- TR orienterede om, at han på bestyrelsens initiativ havde taget kontakt til Frederiksberg 
kirke ved præst Michael Hemmingsen vedr. juniorkonfirmand. Det er blevet præciseret at 
junior-konfirmand er ikke et skoleanliggende jvf. skolen værdigrundlag om ikke at være 
bestemt religiøs eller politisk orienteret i en bestemt retning.MH tilbød, at møde 
bestyrelsen for at fortælle om juniorkonfirmation og indhold hvis de måtte ønske det.  
- TR orienterede om personalesituation vedr. barselvikariater og annoncering. 
- TR orienterede om procedure i forbindelse med optag af elever, inden de bliver 6 år og 
diagnose elever. Jf. anbefaling fra Frederiksberg Kommune og UVM er, at barnet starter i 
børnehaveklasse i det år, det fylder 6 år.   
Vi vil fremadrettet bede om udtalelse fra børnehave / institution, såfremt forældre 
insisterer på at lade et barn starte før den anbefalede alder. 
- TR orienterede om gode forældremøder.  
- TR orienterede om - AMR – samarbejde: Der har været APV – opfølgning på pædagogisk 
rådsmøde: Måling på social kapital og dialogmøde om trivsel og arbejdsmiljø: 



 

- Hvad fungerer godt i hverdagen vedrørende arbejdsmiljø? - Hvad spænder ben for et godt 
arbejdsmiljø? 
Der er fortsat fokus på: 

- Den gode kommunikation (Kommunikation) 
- Det gode kollegaskab (Relationer og samarbejde) 
- Forventning til kultur ved konflikter og uhensigtsmæssig adfærd (Konflikter og 
uhensigtsmæssig adfærd) 

- TR orienterede om Trafik politik på FBS. Godt inspirationsmøde på Aksel Møllers Plads 
sammen med RB. 
 
- MB orienterede om, faglig ledelse: Observation af undervisning. 
- MB orienterede om pædagogiske dag. It-Christian havde planlagt it-læringsforløb. 
Ligeledes foredrag med Center for Digital Dannelse var rigtig godt. Forældredagen forløb 
positivt, som altid. 
- MB orienterede om sygefravær i 2015. Jf. bilag 
- MB orienterede om 5. oktober: Lærerens dag. Flere forældre havde valgt at markere 
denne dag og derved følge opfordring. 
- KM orienterede om TR-forhandlinger vedr. lønpolitik - lokalaftale 
- KM orienterede om forestående projektuger, den første ud af to  
- KM orienterede om indberetninger til UVM vedr. ressourceforbrug. 

 
3. Kort orientering vedr. Regnskabsanalyse 2015 fra BDO – Revision (bilag). 

- TR orienterede kort om finanslovforslagets indvirkning på de frie grundskoler 
Bestyrelsen blev orienteret om regnskabsanalyse 2015 fra skolens revisionsfirma. 
TR udtrykte 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.  
Nøgletal: Skolens likviditetsgrad er 104,5 Skolens soliditetsgrad er ligeledes meget flot på 
75,2 

 
4. IT – strategiske overvejelser 

Bestyrelsen drøftede muligheden for indførelse af Byod-løsning på et tidligere tidspunkt 
end 7. klasse. I første omgang gældende for 6. klasse, for derefter at se om det også skal 
gælde 5. klasse 
Generel positiv opbakning herfor. Det er vigtigt, at den pædagogisk parathed er tilstede. TR 
orienterede om et stigende behov herfor, da skolen oplever flere og flere digitale 
undervisningsplatforme og herigennem flere muligheder for undervisningsaktiviteter.  
Bestyrelse finder det vigtigt, at forældre bør orienteres om at denne pc-periode kan være 
så lang, at der skal skiftes computer i forløbet. 
 

5. Forældreundersøgelse 2016 
Bestyrelsens blev kort orienteret om forventet forløb. 
TR orienterede om forældreundersøgelse: Samme spørgeramme, så det giver mulighed for 
at sammenligne svarene med sidste års undersøgelse. Der bevares den samme frekvens og 



 

mulighed for kommentarer. Samme talrapport og kommentarrapport vil blive forsøgt 
udarbejdet. 
Sammenfatning præsenteres i udvalg. Afholdelse af møde med mulighed for udveksling af 
pointer og kommentarer mm. Udvalg: FvS, PK, ALR, RR, MB og TR. 
 

6. Information fra økonomiudvalg vedr. grundskylds forespørgsel til Frederiksberg 
Kommune. 
PK og JW orienterede ud fra Frederiksberg Kommunes retningslinjer. 
Bestyrelsen blev kort orienteret om udvalgets arbejde. Bestyrelsen og skolens leder søger 
Frederiksberg Kommune om fritagelse for betaling af grundskyld. 
 

7. Eventuelt 
 
 

8. Intern værdi-debat, fortsat fra sidste møde 
Bestyrelsen fortsætter sit interne arbejde vedr. skolens værdier.  

 
 
 
 
Ref.: TR 
 


