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Referat til bestyrelsesmøde den 24.05.2017 18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere 

19.30 til ca. 21.00 med leder 

Ca. 21.00 til 22.00 kun bestyrelse 

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), 
Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen 
(bestyrelsesmedl.), Anja Kaitum (Konst. skoleleder), Winnie Hansen (skolesekretær), Lene Selling 
(lærerrepræsentant og TR), Elevrådsformand- og næstformand (Mads og Kira) 

Fraværende: Elevrådet (sidste skoledag), Susanne Rasmussen, Jannie Prier. 

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær) 

Møde 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder 

Godkendelse af referat og dagsorden:        Godkendt.               

1. Orientering fra elevrådet 
(max 10 min.) 

 Ingenting. 
 

2.  Orientering fra 
Formanden ( max 15 min.) 

 
 

 Forsikringsselskabet AIG – Danmarks Private Skoler 
Se vedhæftede bilag. 
Vi skal tage stilling til det. 
Vi har ikke brugt deres tilbud tidligere, men vi er forsikret i 
TopDanmark. 
Winnie sender policen, vi har i TopDanmark vedr. 
bestyrelse og ledelse rundt til bestyrelsen. Sætte parameter 
op mellem de to forsikringsselskaber.  

 Krav om overordnet beslutning om regler i forhold til - 
Frihed og Folkestyre- i vores undervisning 
Årsplanerne skal afspejle frihed og folkestyre. 
Vi skal kunne bevise det. 
Bestyrelsen beder Anja om at det fremadrettet bliver 
tilgodeset i årsplanerne.  
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 Henvendelse fra menighedsrådet omkring trafikgener 
på P-pladsen på Møllevej 
Se vedhæftede bilag. 
De har inviteret skolens ledelse og bestyrelse til et 
dialogmøde den 1. juni 2017 kl. 18.30 i konfirmationsstuen. 
Har meddelt at skolens ledelse ikke deltager. 
Har orienteret om, at vi lukker hullet nede i hækken, så 
forældre og elever skal gå udenom. 
Inden sommerferien laves der en høflig skrivelse ud til 
forældrene om, hvordan vi skal behandle skolens naboer. 
Kirken skriver til skolens kontor, når der er kirkelige 
handlinger, så vi kan informere forældre m.m. om, at de 
skal være opmærksomme på ikke at spærre omkring 
kirkens arealer. 
Jacob håber hele bestyrelsen vil deltage. 

 Forældrekredsmøde. 
Den 29. maj 2017. 
Personalet må gerne deltage, som gæst. 
Revisionen kommer og fremlægger regnskab. 
Tilsynet kommer ikke. 
Mette har lavet en præsentation, som bliver fremvist på 
forældrekredsmødet. 

 Drøftelse af opstart af ny skoleleder. 
Mette starter tirsdag den 06. juni 2017. Alle mødes kl. 7.15 
til morgenmad på lærerværelset. 
Hun bliver præsenteret til fællessamling kl. 9.55 for 
eleverne. 
Anja sætter Mette ind i tingene.  

 Orientering fra bank. 
Jacob har været til genforhandling af vores aftale. Ligger nu 
til afklaring inde på hovedkontoret. 
Fortsætter med de samme betingelser som sidste år. 

 Tid for snarlig afholdelse af trivselsundersøgelse 
blandt elever. 
Vi skal have lavet en trivselsundersøgelse i starten af 
kommende skoleår. 
Klassetrivsel.dk foreslår Lene. Der er også en som hedder 
Termometret. Lene undersøger i personalegruppen om der 
er nogen som har noget erfaring. Laver det i det nye 
skoleår. 
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Det skal handle om trivsel og deres fysiske rammer. 
 Evt. 

Vennerne ønsker at nedlægger sig selv. De har ikke tid og 
kræfter til det. Hvis der ikke er nogen som vil køre det 
videre, vil det blive nedlagt. Det vil være rigtig ærgerligt ift. 
mange ting. De vil gerne hjælpe nye i gang, med at køre 
det videre. Bestyrelsen syntes det vil være rigtig ærgerligt, 
så de vil prøve at se om de kan finde nogen til at køre det 
videre. 

3.  Orientering fra 
Skolelederen ( max 30 min.) 

 Drøftelse af fagfordeling.  
Anja gennemgik skemaet. 
Ønsker at 8. kl. stiger med 1 lektion næste skoleår. 
Ønsker at kommende 5. kl. får en ekstra dansktime og 1 
matematiktime – i første omgang i første halve år. For at 
løfte det faglige niveau.  
Lektiecaféen: 1 time for indskolingen (0- 6. kl.)(Jeanet) og 1 
time for udskolingen (7. – 9.) (Anja og Thomas Krejdal). Der 
skal gøres en indsats for at eleverne benytter tilbudet. 
Fordelen er at det er elevernes kendte lærere som vil være 
der. Der vil blive dækket bredt i lektiecaféen for 
udskolingen. 
Hjemkundskab for 6. kl. Bestyrelsen ønsker at vi bibeholder 
Bo Zangenberg. Dog er de lidt irriteret over at der er så 
mange aflysninger, så hjemkundskab skal evt. rykkes til 
efterårsperioden. 
Vivi ønsker at tage 6 timers matematik i 1. klasse og resten 
af sit skema i 0. kl. Vivi bliver udgiftsneutral. Tor tager nogle 
timer i 0. kl. for at lære dem at kende. Og Laila tager nogle 
Fri for mobberi-timer i 0. kl. 
Lene og Anja laver et skriv på det. 
 

 Evt. 
 

4. Orientering fra SFO ( max 
10 minutter) 

 Evt. 
 

5.  Orientering fra 
Medarbejderrepræsentant 
(max 15 min.) 

Orientering fra medarbejderne: Medarbejderne vil gerne have 
endnu tættere samarbejde med bestyrelsen. Det aftales at 
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bestyrelsen giver medarbejderrepræsentanten 
”arbejdsopgaver” med tilbage i medarbejdergruppen.     
Der er et ønske om valgfag, især i udskolingen. Dette bakker 
bestyrelsen op om. LS går tilbage og spørger ind til forslag ang. 
dette. Herunder muligheden for indgåelse af samarbejdsaftale 
med ungdomsskolen.  
Lærerne ønsker bestyrelsens input/dialog til nye ”tiltag” i det 
kommende skoleår. Gerne inden sommerferien, af hensyn til 
skoleårets planlægning.    
 

6. Evt. resten af tiden (max 
15 min.) 

 

 


