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Formandens beretning 2016-2017 

 
Nye udfordringer og forventelige fremskridt. 
 
Efter at have fundet sig til rette med faste gøremål og få indarbejdet rutinerne fra sidste år, har skolens 
bestyrelse og ledelse haft et år hvor vi så småt kan se resultaterne af de nye initiativer, men også nye 
områder har sat sit præg på samarbejdet. 
Vi kan samlet konstatere en fortsat lyst til at fremme Frederik Barfods skoles interesser og værdier med en  

bred tilslutning til skolens grundholdning som er: 

” At vi lægger vægt på, at eleverne får kendskab til og lærer at forholde sig til de traditioner og 

værdier der præger vores kultur. Dette skal ske med respekt for en demokratisk grundholdning og 

ikke ud fra et bestemt religiøst eller politisk grundsyn, men i erkendelse af, at samfundet er 

mangetydigt og foranderligt.” 

Beretningen vil i hovedtrækkene følge sidste års punkter, dog med den ændring at de fleste driftsmæssige 
forhold  vil være at læse i skolelederens beretning. 
 
Flygtningebørn i privatskolerne på Frederiksberg 
 
Det vel nok største tiltag vi har oplevet i det sidste år under vores fortsatte dialog med Frederiksberg 
Kommune, er en undersøgelse af hvilke forhold eksempelvis Barfod skole kan honorere for at give 
flygtningebørn en skolegang. 
 
Forinden har Undervisningsministeriet og Danmarks Privatskole Forening givet deres stærke anbefaling, om 
at indgå i realitetsforhandlinger om optag af flygtningebørn. 
 
Vi har haft en drøftelse af holdningen om at give flygtningebørn en skolegang på Barfod skole.  
Helt grundlæggende mener bestyrelsen at vi skal kunne honorere et sådant tiltag. 
Skolens oprindelse, med at give gadedrenge en skolegang, har et klart socialt engagement.  
Vi er endvidere forpligtiget af vores princip om, at Frederik Barfod skole er for alle som måtte søge 
optagelse og at vi i vor grundværdi tilslutter os et demokratisk udgangspunkt med respekt for og 
anerkendelse af forskelligheder og forandring i samfundet. 
Vi er siden 2016  ”Red Barnet” Ambassadør skole – hvilket klart også forpligtiger os. 
 
Bestyrelsen har modtaget en klar indikation fra skolens ledelse og medarbejdere om, at der er tilslutning og 
opbakning til at kunne have flygtningebørn på Barfod skole. Vi er tilfredse med denne brede enighed, og vi  
er gået til opgaven med det klare fokus, at vi skulle kunne være kvalificerede til at løfte opgaven, under 
hensyn til såvel kommende som aktuelle elever. 
I vor analyse og research har vi været af den klare overbevisning at vi mente at vi bedst kunne løse opgaven  
- som indeholder ” ikke uvæsentlige sproglige udfordringer ” ved at have flygtningebørn så tidligt som 
muligt i forløbet og at antallet skulle være tilpasset Barfods skole´s størrelse.  
Vi har vurderet at det er ca 1 – 2 elever i  børnehaveklasse og 1ste klasse.  
Vi har også vurderet økonomien til efter-og nyuddannelse af de medarbejdere, som i første række skal 
kunne gennemføre denne ny type for undervisning og inkorporere dette i de øvrige forhold som 
kendetegner Barfod skole. Det bliver en udfordring og modellen vi overvejer i startfasen er en udvidelse af 
klasse kvotienten med én elev. 
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For den gruppe af flygtningebørn som pt. har det mest akutte undervisningsbehov, nemlig de ældre dvs. 15 
-16 år og op – har vi ikke ment os i stand til at kunne tilbyde et kvalificeret forløb med så kort varsel som 
der er lagt op til  ( august 2017 – red. ). Vi har til gengæld tilbudt at gøre deltagelse i f.eks. 
udskolingslinierne og tilsvarende forløb mulig med meget kort varsel. Dette har givet en fin anerkendelse 
fra såvel forvaltningen som det politiske lag. 
Vi afventer nu resultatet af de økonomiske drøftelser og forhandling, førend vi kan berette videre om 
resultatet. 
 
Forældretilfredsheds-undersøgelsen 
Nu på andet år – blev igen iværksat og gennemført i tæt samarbejde med skolens ledelse. Resultatet af den 
var en fortsat gennemgående stor grad af tilfredshed, også på andre punkter omkring trivsel og faglighed lå 
tilfredsheden højt. Der er fortsat  forhold omkring kommunikation og værdier, som vil være  fokuspunkt for 
bestyrelse og ledelse. Vi vil løbende justere og intensivere initiativer, så de kontinuerlige opfølgninger 
sættes i system. Forældretilfredsheds-undersøgelsen er stadig et godt redskab, som vi vil gennemføre til 
næste år. 
 
Danmarks Privatskole forening  
Der er fortsat en tæt dialog og sparring med vores brancheorganisation, som særligt i personaleforhold og i 
Flygtninge elevers mulige optag på Barfod skole, har været aktive og vigtige for os. 
 
Lovgivningsstof, samfundsdebatten og kommunalpolitikken. 
 
Økonomi 
Vi har oplevet en stigning i tilskudsprocenten fra 73 % til 75% hvilket er positivt, men da der samtidigt har 
været reduktioner på SFO området og  mindre tilskud til inklusionselever  - er forøgelsen til at tage at føle 
på,  men dog en forbedring på ca. 330 T DKK. 
 
Politisk 
Formandsskabet har fortsat en god kommunikation med Formand for Børn & unge. Malene Barkhus er i 
Feb. 2017 genindtrådt i sin stilling efter en kortere orlov, hvor dialogen har været ført med afløseren Margit 
Ørsted ( tidl. formand i 2013 ). 
 
Frederik Barfod Skoles leder og Formand har i slutning af 2016 deltaget i Frederiksbergs kommunes årlige 
dialogmøder med deltagelse af alle Fri-og privatskoler i kommunen.  
 
Vi har i efteråret 2016 ansøgt Frederiksberg Kommune om fritagelse for grundskyld, efter et 
bestyrelsesudvalgs research på området. En fritagelse, som har været gennemført i kommuner som Århus 
og Hørsholm, det ville betyde en kærkommen besparelse på ca. 80 t DKK årligt, men vi har efter en positiv 
førstehånds tilkendegivelse, ikke kunnet få tilsagn om at fritagelse rent faktisk vil blive gennemført.  
Vi følger sagen og melder resultatet ud når det foreligger. 
 
Samarbejdet, Ny Hollænder Skolen og Klub Fortet 
Vi har oplevet et nyligt skolelederskifte på Ny Hollænderskolen og har allerede haft kontakt og tilsagn om 
fortsat at have en dialog og gensidig interesse for vore lokale skoler og vil fortsætte vore konstruktive 
møder på Skoleleder og formandsniveau. 
 
Vedr. Klub Fortet så fortsættes de faste møder på ledelsesniveau og er samtidigt her i løbet af skoleåret 
blevet suppleret af Lærer-koordination, dér hvor det er formålstjenesteligt. 
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Det er igen lykkedes at få hele 3 klasse over på Fortet, men der er fortsat intet tilsagn om en mere 
permanent ordning, hvorfor området bør have et forstærket fokus i forbindelse med Kommunalvalget 
senere på året. 
 
Formandskabet og bestyrelsens samarbejde:   
 
Økonomi: 
At den økonomiske drift til stadighed følges tæt og sker i dialog med Skoleledelsen, er en af de tre 
hovedopgaver. Prioritering har været lagt på en stærkt tiltrængt fornyelse af inventar i form af møbler og 
istandsættelse af lokaler. 
Som allerede forvarslet kunne Revisors anbefalingen på ca. 250t DKK i overskud på driften ikke indfries 
Yderligere Personaleskifte, Barsel og især fornyelse af skolens interiør og andre bygnings vedligholdelses-
mæssige investeringer – trækker de største poster – det ses af regnskabet at vi har valgt en afskrivning i 
indeværende år – vi har kunnet dette da vores kontant beholdning tillod dette og vi har af respekt for 
kommende bestyrelser, givet mulighed for at disponere som sædvanligt og ikke båndlagt yderligere 
omkostninger. 
Det er fortsat væsentligt at bemærke, at der er grønne markeringer i samtlige punkter på den udvidede 
revisorrapport, herunder levering af kerneydelsen og sparsommelighed. 
 
Frederik Barfod Skole således fortsat en stabil økonomi, som først og fremmest er qua en relativt stor 
egenkapital, og en ny lidt lavere kontant beholdning. fortsat lav gæld og et stort elev optag på næsten 
100%. 
 
Bestyrelsen har enstemmigt godkendt såvel regnskab som budgetoplæg. 
 
Skolens Værdier. 
Bestyrelsen har påbegyndt sin behandling af værdierne, og vil indenfor de centrale punkter om en 
Demokratisk indstillet skole – uden særlige religiøse eller politiske retninger - have fokus på trivsel og 
faglighed med eleven som udgangspunkt. 
 
Klub 
Det har nu på 8 år været en tilbagevendende udfordring at skaffe ét samlet klubtilbud for Frederik Barfod 
Skoles elever. Men det er lykkes igen, så den kommende 4 klasse kan følge i fodsporene på deres 
skolekammerater og det er med tilfredshed at kunne notere sig, at det har været Fortet, som igen i år har 
dannet rammen om dette tilbud. 
 
Kommunikation  
Det har været en målsætning at øge kommunikation mellem Skole og Klub, hvilket i høj grad er lykkes i 
2016-17. 
Det er et område hvor forældreopbakningen og engagement fortsat er særdeles vigtig, på nøjagtig samme 
vis når det gælder Frederik Barfod Skoles værdier, arrangementer, forældrebaseret lejrskole, 
kontaktforældreudvalg mv.  Vi har kunnet konstatere en øget tilslutningen til disse arrangementer og 
responsen har været meget god. 
Det vil i år være særligt vigtigt at kunne opnå en mere fast og langtidssikret ordning med Frederiksberg 
Kommune. 
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Øvrige emner af interesse. 

 
Det ligger nu fast at vores nabo; det tidligere plejehjem ”Lotte” bliver til ejerlejligheder og at Kochsvej 30`s  
forhave bliver omdannet til 5 stk. P pladser. Vi har udtrykt vores forbehold og trafiksikkerhedsmæssige 
bekymringer og opfordret til en anden løsning, desværre forgæves.  
 
Bestyrelsen har en øget opmærksomhed og støtte omkring skolens indsats vedrørende sprog, omgang på 
sociale medier og dannelse, hvilket er et kontinuerligt indsatsområde.  
Forældre involvering og opbakning vil fremadrettet have et større fokus. 
 

 
Til slut 
 
Der er ikke nogen ændring i vores holdning til at skolen dækker en af de vigtigste samfundsområder 
overhovedet, at alle vore børn kan gå i skole under trygge rammer med en høj grad af fagligt udbytte, lære 
og opleve social ansvarlighed - alt sammen i et demokratisk sindelag med plads til de individuelle 
forskeligheder de måtte have. Vi har i det forgange år  haft et intensiveret fokus på trivslen, at den 
kontinuerligt må udvikles og tilpasses de konkrete forhold og det er mit håb og overbevisning at vi sammen 
skal lykkes. 
 
I samarbejdet med Skoleledelsen, Bestyrelsen, Lærergruppen og øvrige medarbejdergrupper har vi kun 
mødt entusiasme, vilje og lyst til at vi sammen fastholder de gode værdier og hverdagen på skolen, men 
også at vi kontinuerligt skal udvikle og sikre Frederik Barfod Skole. 
 
Jeg vil til slut gerne takke den siddende bestyrelse som gennem alle møderne har bidraget med god dialog 
og en konstruktiv indsats. Jeg vil også gerne takke alle Barfods Skoles medarbejdere for deres bidrag og 
fortsatte opbakning til videreudviklingen af vores fælles skole.  
 
Særlig tak til vores nye næstformand Rasmus Rubæk, Skoleleder Thomas samt Karin og Mads, som alle altid 
har blik for de gode samtaler, løsninger og tiltag. 
 
Jeg indstiller hermed min beretning til Generalforsamlingens godkendelse.  


