
 

 

Kochsvej 32-36  1812 Frederiksberg C  Telefon 33 25 35 00  Fax 33 21 35 08 

 

 Bestyrelsesmøde           Tirsdag den 28. april 2015, kl. 19.00 

Fra bestyrelsen:   Fra skolen: 
Claus Billehøj (CB), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), viceskoleleder 
Karina Keil Thye (KT), bestyrelsesnæstformand  Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben Falhof Koltze (TK)    Henriette Grinder Mørk(HG),sfoleder(Afbud) 
Birgitte Hald (BH)   Karin Munkholm (KM), tillidrepr.(Afbud) 
Trine Jakobsen (TJ)   Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform. 
Filip von Spreckelsen (FS)  
Max Andersen (MA)    
Mai-Britt Andreasen (MBA)(Suppl.)    
 
        
Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 16. april 2015 blev godkendt og underskrevet. 
Orientering af referat af lukket bestyrelsesmøde den 04. december 2014 blev godkendt og 
underskrevet. 

 
2. Meddelelser 

- Bestyrelsesformand 
Intet nyt. 
 

- Skolens ledelse 
TR orienterede kort om, at skolen har afholdt arrangement for den kommende 
børnehaveklasse. Det overvejes at rykke mødet frem til primo april, for at 
imødegå evt. sene frameldinger og sikre elevsituationen. 
 
TR orienterede kort om en vellykket forårskoncert. Tak til musiklærerne. 
 
TR orienterede kort om, at 9. klasse starter skriftlige prøver i næste uge (uge 19). 
9. klasse har i år trukket skriftlig tysk i den humanistiske fagblok og idræt i den 
naturvidenskabelige fagblok. 9. klasse har prøver helt frem til den 23. juni 2015. 
 
TR orienterede bestyrelsen om, at VK har fokus på elevsituationen for august 
2015. 
 

- Sfo ledelse 
Intet nyt. 
 

- Andre 
Intet nyt. 
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- Kort opfølgning på aftaler vedr. generalforsamling den 3. juni 2015. 

Dagsorden udsendes onsdag den 13. maj 2015, dette er 14 dage + 5 hverdage 
inden generalforsamlingen. 
Formøde er aftalt til kl. 18.00. 
Dirigent: Tina Theilgaard. Tina kommer til formøde kl. 18.00 
Årsregnskab og budget: Klaus Grønbæk Jakobsen fra Revisionsfirmaet BDO er 
orienteret og deltager i generalforsamlingen fra kl. 19.00. 
Referent: Bestyrelsen. 
Stemmetællere: VK og HG 

- På valg: Claus, Birgitte og Karina:  
- VK foreslog, at middagen efter generalforsamlingen flyttes til efter 

bestyrelsesmødet den 12. maj. Det, var alle enige i, var en god ide. 
 

3. Besøg / kort præsentation af skolen nye pedel (MJ/TR) 
Pga. sygdom blev pkt. udsat til næste bestyrelsesmøde den 12. maj 2015.  

 
 

4. It – strategi (CT/TR) 
Christian Terp deltog på mødet, hvor han gav en kort bestyrelsesorientering om 
begyndende refleksion og mulig retning for it-strategi på Frederik Barfods Skole. 
Bestyrelse, CT og TR drøftede flere muligheder og scenarier. Der var bred forståelse af, at 
en kommende strategi skal implementere flere og væsentlige elementer. Lige fra 
pædagogisk-fagdidaktiske, reelle lagrings- og udvekslingsbehov for elever og 
medarbejdere, til tilgang til digitale læringsmidler og abonnementer og selvfølgelig den 
økonomiske ramme. Derudover drøftedes, om skolen fremadrettet skal finansiere pc- og 
IPad ordninger, da CT orienterede om, at mange pc’er bliver misligholdt og derfor 
afstedkommer et meget stort tidsforbrug.  
Det blev aftalt, at CT og TR orienterer om det videre arbejde til efteråret. 
 

 
5. Eventuelt  

 

Lukket bestyrelsesmøde 

 

6. Skolen  

 

 

 

 

 

Referent: VK 


