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Bestyrelsesmøde   Torsdag den 06. april. 2017, kl. 17.00 – 19.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Rasmus Rubæk (RR) bestyrelsesnæstf. (Afbud)  Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) (Afbud) Karin Munkholm (KM), administrativ afd.leder(Afbud) 
Peter K. Eriksen (PKE)   Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Max Andersen (MA) Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder (Afbud) 
Rikke Bibovski (RB) Jesper List (JL) sfo-souschef (Afbud) 
Janne Williams (JW)   Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepræsent. 
 Ingrid Grynberg (IG), lærerrepr./pæd.rådsf. (Afbud) 
 

                                                                                                                              
Referat: 

  
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev underskrevet på mødet. 

 
2. Meddelelser. 

Nyt fra Bestyrelsesformanden: 
- Det er 8. år i træk, at FBS har fået 3. klasses børn, som er boende på Frederiksberg, på Klub Fortet. I de 

sidste 4 år har alle skolens børn, uanset kommune, fået tilbudt klubplads på Fortet og også her pr. 1. maj 
2017. 

- FvS har fået svar på sit brev fra Frederiksberg Kommune. De håndhæver at bygge parkeringspladser inde 
på nabogrunden i nr. 30. 
 

Nyt fra skolens ledelse: 
- TR har haft møde med byggeselskabet i nr. 30. TR fik udleveret tegninger over det kommende byggeri. 
- FBS har haft besøg af ny børnehaveklasse torsdag den 16. marts 2017. En meget vellykket aften. Aftenen 

blev afholdt lidt tidligere end sidste år for at sikre et mere stabilt optag.  
- FBS har haft besøg af tilsynsførende og tilsynsrapport forventes snarest. Den er lovet inden 

generalforsamlingen. Valg af ny tilsynsførende kommer på som punkt på generalforsamlingen.  
- FBS har modtaget de nye møbler til bh. – 6. klasse m.m. og til lærerværelse. Det ser rigtig godt ud. Vi 

havde en rigtig god overdragelse, samt levering af gamle møbler til Center Syd, som istandsætter 
møblerne inden afsendelse til Afrika. Skolen kan få mulighed for at følge møblernes rejse via billeder 
med Center Syd.  

- TR har haft møde med klassernes trivselskontaktforældre, hvor erfaringsudveksling er i fokus samt 
klassernes trivsel. Folder vedr. forældrearrangerede lejrture forventes snarest lagt på skolens 
hjemmeside. 

- TR har møde med DFVS til deres generalforsamling i juni måned, men har allerede nu søgt om støtte til 
undervisningsmidler udover den sædvanlige økonomiske forældrehjælp. 

- TR orienterede om, at skolens ledelse har været til en udbytterig skolelederkonference i DP  
- Lokalaftalen vedr. arbejdstid er underskrevet for næste år. AH og TR har inviteret sig selv med til 

dialogmøde i Moderniseringsstyrelsen vedr. erfaringer til OK15. 
- Elevsituation: Der er startet en ny elev i 3.kl. og i 8.kl. 
- TR takkede bestyrtelsen for gaven til sin fødselsdag. 
- MB orienterede kort bestyrelsen om:   

- Trivsels- og undervisningsmiljø blandt skolens elever 
 - Indførelsen af 2 projektuger 
 - Medarbejdersamtaler – observation af undervisning 
 - Skolehjem-samtaler, 5. og 8. klasse 
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Skolens medarbejdere: 
AH glæder sig til det ovennævnte møde omkring OK15. 
Valgt til tillidsposter: TK genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant. SL valgt til pædagogisk rådsformand. AH 
genvalgt som tillidsrepræsentant og MH valgt som tillidsrepræsentant suppleant. 

 

3. Regnskabsgodkendelse 2016. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for 2016.  
TR gennemgik i korthed hovedpunkter af årsregnskabet 2016.  
Vi havde forventet et underskud, som følge af indkøb af nyt inventar til samtlige klasser samt istandsættelse 
af udskolingslokaler (6. til 9. klasse), da disse beløb ikke var medtaget i budgettet for 2016. I betragtning af 
dette, er vi meget tilfredse med et underskud på kun kr. 436.000,00. 
Der er købt inventar for ca. kr. 820.000.00 (heraf lidt under kr. 100.000,00 til lærerværelsets istandsættelse) 
og pt. istandsættelse af klasselokaler for ca. kr. 216.000.00. 
Overordnet kan siges, at skolens likviditetsgrad ligger over 100, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til 
sidste år, men fortsat markant bedre end, hvad skoleformen præsterede i gennemsnit i 2015. 
Endvidere er skolens soliditetsgrad på 72,02. Dette er en markant højere soliditetsgrad i sammenholdelse 
med skoleformen. Soliditetsgraden afspejler sig i skolens finansieringsgrad, som er markant lavere end 
skoleformens idet en større andel af skolens anlægsaktiver er finansieret med egenkapital. 

 
4. Flygtningebørn på Frederiksberg. 

Status på baggrund af møde Frederiksberg Kommune og af FBS videre involvering. 
Jf. seneste tilbagemelding fra Gorm Bagger Andersen - Bilag udleveret. 
DP opfordrer til at gå ind i dialogen. Vi vil gerne løfte opgaven, men det skal også hænge sammen økonomisk. 
Bestyrelsen mener ikke, at vi kan være med på de betingelser, vi har fået fra Frederiksberg Kommune på 
nuværende tidspunkt.  

 
5. Kommende pædagogiske hovedfokus skoleåret 2017 – 2018. 

Bestyrelsen blev kort orienteret om pædagogisk fokus for kommende skoleår. 
MB orienterede om kontakt til UCC vedr. pædagogisk fokus på inddragelse af kreativitet og aktionslæring. 
Efter pædagogisk dag bliver der opfølgning af dagen på pædagogiske rådsmøder. 
Til næste år fortsætter vi med to projektuger, samt fortsat fokus på koordination af it – færdigheder i Fælles 
Forenklede Mål. 

 
6. Planlægning af Generalforsamling 2017, tirsdag den 02. maj 2017. kl. 19.00. 

Dagsorden udsendes tirsdag den 18. april 2017, hvor fuldmagt skrivelse medsendes på Intra. Indkomne 
forslag 14. dage før generalforsamling, dvs. senest den 18. april 2017, reminder for generalforsamling 
udsendes derfor også 7. april 
Dirigent: Advokat Peter Løgstrup er kontaktet og Regnskabsgennemgang ved Klaus Grønbæk Jacobsen fra 
BDO-Revision. 
To medlemmer er på valg for en 3 – årig periode: Bestyrelsesmedlem Rikke Bibovski, ønsker ikke genvalg til 
bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Max Andersen, ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. 1 suppleant for en etårig 
periode. 
Valg af tilsynsførende for en toårig periode:  

 
7. Trivsel og værdier i praksis – hvilke systematikker og opfølgninger benyttes. 

- Skolen har en trivselsfolder. Hovedpunkter blev gennemgået 
Klasselæreren har ansvar for klassens ugentlige fællestid. Derudover har lærerne bl.a. teamsamarbejde hvor 
både faglige og sociale fælles mål for elever drøftes 
Derudover inddragelse af AKT på individuelt- eller klasseniveau. Kontakt til PPR – SSP til tema eller lignende. 
Klasselæreren og team inddrager løbende forældre ved relevante trivselstiltag og klasselæreren kan 
inddrager skolens ledelse.  
Venskabsklasser bliver brugt aktivt på f.eks. skoleudflugter, børnehjælpsdagen og andre aktiviteter men også 
blot i almindelige frikvarterer.   
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Der er dog ikke en overordnet indarbejdet systematik vedr. opfølgning eller tidlig indsats. 

 
8. Objektive kriterier for Barfodsprisen på Frederik Barfods Skole. 

Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde 

 

9. Tiltag der fremme forældreinvolvering og indsigt i skolens liv bl.a. ”forældre-arbejdsdag”. Jf. 
bilag.  
Pkt. udskudt fra sidste møde og udskydes igen til næste møde. 

 
10. Eventuelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Vibeke Kilde 


