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Bestyrelsesmøde                                                            Mandag den 15. juni 2015, kl. 18.30 

 
Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FvS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) bestyrelsesnæstformand Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører (afbud) 
Torben Falhof Koltze (TK)   Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Trine Jakobsen (TJ)   Karin Munkholm (KM), lærerrepr./tillidrepr. 
Max Andersen (MA)   Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform. (afbud) 
Rasmus Rubæk (RR) 
Peter K. Eriksen (PKE) 
  
Rikke Bibovski (RB)(Suppl.), referent 
Kenneth T.Lassen (KTL) (Suppl.)                                                         

  
                                                                                                                                                          
Referat 

  
1.     Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat af seneste bestyrelsesmøde var allerede godkendt på generalforsamlingens formøde. 
Bestyrelsen fik udleveret referat af ordinær generalforsamling til orientering. 
Filip (FvS) bød velkommen og orienterede den samlede bestyrelse og 
medarbejderrepræsentanter vedr. bestyrelsens konstitueringsmøde. Efterfølgende 
præsentation ved ”bordet rundt”. 

  
2.     Meddelelser  
 

Bestyrelsesformand 
Bestyrelsen fik udleveret skolens vedtægter til orientering. 
Bestyrelsen fik udleveret publikation fra Danmarks Privatskoleforening: ”Bestyrelsens 
opgaver og ansvar” til orientering. 
På skolens hjemmeside og Forældreintra er oplysninger om hvem, der er skolens bestyrelse, 
inkl. billede. Husk at fremsende dette til Vibeke. Der er pt. mail- og telefoninformationer på 
bestyrelsesformand og næstformand. 
 
Meddelelser fra formanden FvS,  

 Fokus på at besætte viceskoleinspektør stillingen snarest. 

 Evaluering af generalforsamlingens afvikling, tiltag og justering til næste års 
forsamling. 

 Foreslog udvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen, der besidder rette 
færdigheder ifm opgaver og eftersyn. Eksempelvis udvalg til det store eftersyn af 
FBS, økonomi, fonde, omlægning og nytænkning. 

 Anne Marie (ALR) og Filip (FvS) er tilmeldt bestyrelseskursus i Vejle i sept. 2015, som 
afholdes af Danmarks Privatskoleforening. 

 Forslog seminar for hele bestyrelsen á 2-3 timer som afholdes af Danmarks 
Privatskoleforening.  

 8 møder er planlagt i bestyrelsen. 

 ALR og FvS kører makkerskab og tegner sammen formandsskabet af bestyrelsen. 

 ALR og FvS møder op til alle forældremøder i skoleåret 2015/16. Dette for at kunne 
orientere og signalere en åben og synlig bestyrelse. 
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 FvS spurgte skoleleder Thomas (TR) og lærerrepr./tillidsrepr. Karin (KM) om der 
stadig findes udeståender og uafklarede ting ifm. en sag fra juni 2014. Sagen er 
afsluttet. 
KM orienterede videre, se referat under punktet, andet. 

 
Skolens ledelse 
 

 Medarbejdersituation: Thomas (TR) orienterede om, at Ditte-Marie Dyrmose er 

vendt tilbage efter endt barsel. Endvidere at Josefine Tovgaard går på barsel fra det 

nye skoleårs start. 

 Thomas (TR) orienterede om, at skolen 25. maj har modtaget årets tilsynsrapport fra 

skolens certificerede tilsyn Jytte Vedel. Rapporten blev udleveret til skolens 

bestyrelse. Tilsynsrapporten kan også læses på skolens hjemmeside. 

 Thomas (TR) orienterede om, at skolen afholder pædagogisk dag den 18. september 

2015, hvorfor skolens forældredag også er denne dato. Perspektivet er at skolen 

ønsker, at få opkvalificeret den samlede og fælles forståelse, definition og de gode 

begrundelser for projektorienteret undervisning. At skolens medarbejdere drøfter 

projektorienteret undervisningspotentialer og udfordringer ift. elevforudsætninger. 

Endvidere at medarbejder får indsigt i hvilke kompetencer, der skal understøttes for 

at elever kan gennemføre et vellykket projekt. Ligeledes centralt er det, at skolens 

medarbejdere får mulighed for indsigt i de tanker og intentioner, som skolereform 

mm lægger op til ift. at fremme praktiske og anvendelsesorienterede 

undervisningsformer. Dvs. det bånd i Fælles Forenklede Mål, der hedder Innovation 

og Entreprenørskab  

Skolen har etableret kontakt til Celine Foret fra University College Lillebælt som 
udtrykker, ”at det er virkelig beundringsværdigt at I ønsker at fastholde jeres proces 
og projektbaserede tilgang til undervisning og læring, ved at knytte det an til endnu 
en fælleskabende proces”. 
I den forbindelse bad, skolens ledelse bestyrelsen om, at reservere datoen den 18. 
september for evt. mulighed for aktivitet sammen med skolens personale.  

  

 Thomas (TR) orienterede om, kommende års time-fagplan. Det har været en 

udfordring for skolen, at samarbejdet med Carlsberg Hallen ophører pr. 1.1.20016. 

Skolen har derfor valgt, at alle skolens klasser fremover har idræt klassevis i skolens 

multisal. Dette har betydet, et øget lærertimetal. Men det er ledelsens vurdering, at 

der er fundet en god og balanceret løsning, der giver idræt andre muligheder. Time – 

fagplan blev udleveret til bestyrelsen. 

 Thomas (TR) orienterede om, at skolen har haft økonomi og aftaletjek, med ATEA, 

hvor igennem skolen bl.a. leaser elevcomputere. 

 Vibeke (VK) / skolen har haft det årlige uanmeldte revisionsbesøg, hvor Lotte Lisby 

fra BDO- Revision kommer for at tjekke at bank og kasse stemmer, samt at 

bogføringen lever op til revisionens krav. Det var ingen anmærkninger. 

 Skolen har indhentet flere tilbud fra rengøringsfirmaer, da skolen forsat ikke er helt 

tilfreds med forholdene. 



 

 

3 

 

 

 Skolen vil modtage 6 – 8 nye elever inden sommerferien. 

 Skolens lokalaftale og opgaveoversigter for lærere og pædagoger har været på plads 

siden ultimo maj, at skolens fagfordeling er på plads. Undervisningsskemaer for 

elever og medarbejdere er underudarbejdelse. Det er skolens håb, at disse er klar 

inden sommerferien. 

 Thomas (TR) orienterede om at han deltog i Generalforsamling i Det Forenede 

Velgørenhedsselskab den 9. juni 2015. 

 Budgetopfølgning til og med maj 2015 blev uddelt og gennemgået af TR. 

 Ultimo september vil der være et klarere overblik over budget 2015 sammenholdt 

med de faktiske udgifter. 

SFO ledelse 
 

 Henriette (HG)orienterede om personalesituationen: Hamila Kazemighalas 
barselsvikariat udløber. Sidste dag er den 19/6 2015. Alex Normann-Hansen stopper 
ligeledes den 26/6 2015, for at begynde studie efter sommerferien.  
Tina Spurré vender tilbage fra barselsvikariat den 3/8 2015. 

 SFO har pt. en annonce på nettet efter ny medhjælper, der afholdes samtaler i uge 
25 med potentieller nye pædagogmedhjælpere. Pr. 11/6 er der modtaget mere end 
23 ansøgninger samt afholdt en samtale med en uopfordret ansøger. 

 Via forældreintra har SFO udsendt årets aktivitetskalender, (uddeles til bestyrelsen 
på møde), indeholdende ture-ud-af-huset og aktiviteter som har været udbudt i 
løbet af det forgangne skoleår. 
En meget stor ros fra bestyrelsen til Henriette (HG) for aktiviteter, udbuddet og alt 

det gode SFO’en rummer. 

 Den 11/6 2015 holdt SFO skoleårets sidste personalemøde. Der blev bl.a. planlagt 

opstart og modtagelse af de kommende børnehaveklassebørn. Efterfølgende var SFO 

personale på Foderbrættet og spise, en gave fra forældregruppen i 3. kl. 

 Grundet lugtgener på børnetoiletterne, har Max sat vinduer i dørene så der nu kan 

overvåges samtidig med at dørene forbliver lukket. Det har hjulpet. 

 Henriette (HG) fortalte at der er brug for penge til sportsbeklædning til brug til 3. 

klasses OL. 

 
Andre 

 Skolens medarbejderrepr./tillidsrepr. Karin (KM) orienterede om, hvordan det har 
været at være lærer på skolen igennem de sidste 2 år. Rikke (RB) spurgte Thomas 
(TR) og Karin (KM), om de var opmærksomme på medarbejderreaktioner  og om de 
havde brug for noget hjælp. Thomas (TR) orienterede om at han har afsat meget tid 
til samtaler med den enkelte medarbejder for at følge op. 
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 3.      Kort evaluering og opfølgning vedr. generalforsamling den 3. juni 2015 
 

 Bestyrelsen bedes i kort form evaluere årets generalforsamling med henblik på tiltag 
og justering i forhold til næste år. 

 
Thomas orienterede om og ønskede, at gøre bestyrelsen opmærksom på, i 
forlængelses af Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO - Revision nævnte, at 
Undervisningsministeriet ”dispositionsbegrænsning” ville medføre at skolens 
overskud, blot ville bliver 100.000,- mindre, altså et overskud på 50.000, at han 
tidligere har informeret om og ville - jf. lukket bestyrelsesmøde af 16. april 2015 -
forventningsafstemme i forhold til ændrede økonomiske betingelser. 
Opmærksomhed på, at bestyrelsen er indforstået med at justeringer kan blive 
nødvendige, og deraf ændring i overskud eller underskud mm. 
På Rasmus Rubæk (RR) spørgsmål orienterede TR om, at ændringer i forudsætninger 

bl.a. omhandlede øgede vikarudgifter, som følge af dækning af alle DE’s fagtimer, 

hjælp til finans- og lønkørsel mm, konstituering og lederskift, at nedbringelse af lån 

blev effektueret senere hvorfor rente og afdrag er højere end budgetteret, svømning 

og idræt / alternativer og faciliteter. 

 

 (ALR) Positivt at der var så mange mødt op til generalforsamlingen og folk var meget 

engageret, måske til tider lidt ophedet.  

 Torben (TK) Bestyrelsen skal kunne komme til orde, til en større forsamling og ikke 

være en del af ordstyrerens liste. 

 (FvS) Til næste generalforsamling skal ordstyreren give ordet til 

bestyrelsesmedlemmer og ikke afvise dem.  

 Rasmus (RR) Der kom forslag på generalforsamlingen til hvordan ting kan gøres på 

anden måde og disse skal der for fremtiden lyttes til. 

 
4.     Bestyrelsens gives mulighed for at drøfte skolens aktuelle situation særligt med henblik på 

en handlingsplan for at besætte viceskoleleder funktionen 

 Thomas (TR) fremlægger muligheder: Der er den traditionelle model med en ansættelse 
af ny viceskoleleder udefra, som er kendt af forældre og lærere, og så en ny model. Den 
nye model indeholder ansættelse af 2 lærere fra skolen som skal varetage hver deres 
område. Administrativ/økonomi og Personale / Pædagogik 
Den nye model styres af samarbejdsprocesser og kommunikationsprocesser og ud over 
ledelsen ikke er så sårbar, så kommer denne også tættere på lærerværelset. Den ny 
model understøtter også kulturen på skolen.  
  

 Der er nu brug for undersøgelse ift. vedtægter, kræves der en ændring mv. FvS følger op
    

5.      FBS og fremtidig involvering af klubtilknytning (TR, FvS & RR) 

 Herunder præsenteres bestyrelsen for tanker for klubtilknytning – trivsel, koordinering, 
og kontakt og i denne sammenhæng; Skolereformens mulige fremtidige indflydelse på 
Frederik Barfods Skole. Herudover Frederiksberg Kommunes to lag. 
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 FvS orienterer. Skolen er ikke tilknyttet en fast klub som almindelige kommuneskoler er 
og derfor kræves der en stor indsats hvert år, når en 3. klasse skal fra SFO til klub. 
Udfordringen ligger i det politiske samt dette at børn på skolen bor i forskellige 
kommuner. Der er et stort ønske fra forældregruppen at skolen er tilknyttet en fast klub. 
Dette ønske har været der i flere år og kom også flere gange til udtryk på dette års 
generalforsamling. Ledelsen og bestyrelsen er enige om at arbejde sammen om at få 
Fortet tilknyttet til skolen, som en fast klub og som det tilvalg en klub er og skabe en 
kobling imellem Fortet og skolen.  

  
  
6.     Diverse tilfredshedsundersøgelser 

 En handlingsplan for tilfredshedsundersøgelser – forældre, elever, lærer, pædagoger 
samt andre medarbejdergrupper. 

 Udskydes til næste møde der finder sted den 24/8 kl. 17.00-19:00. 
 

 
7.     Eventuelt  

 RR spørger til om der er planlagt overdragelse fra tidligere formand og denne finder 
sted den 16/6 2015. 

 FvS forslog et skriv ud til forældrene. En sommerhilsen med orientering. Udkast 
fremsendes. 

  
 
                                     


