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Referat bestyrelsesmøde den 10. juni 2021 

 
Kl. 18.00 – Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Miriam Friis-Hasché 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. april blev godkendt. 
 

2. Orientering fra rektor 
 

 Frederiksberg kommune har givet tilladelse til, at Johannesskolen og 
Søndermarkskolen anvender området foran skolerne på Troels-Lunds 
Vej til skolegård.  

 Søndermarkskolens hovedbygning skal renoveres fra august 2022 - 
januar 2024, og bygningen skal derfor tømmes, og klasserne genhuses. 
Søndermarkskolen har spurgt, om vi har ledig lokalekapacitet i den 
periode. Det har vi desværre ikke. Vi udnytter i forvejen alle vores 
lokaler fuldt ud. 
 

3. Orientering fra formanden 
 

 PKV var blevet orienteret om henvendelsen fra Søndermarkskolen af 
Palle Olsen. 
 

4. Skolens økonomi: 
 

 Status per 31. maj 2021 – materiale er vedhæftet dagsordenen. 
 
Mht. kantinedriften forklarede KL, at skolens elever pga. coronarestriktioner 
ikke må købe i kantinen, hvilket naturligvis påvirker kantinens indtjening. 

 
5. Ændringer af skolens vedtægter i forlængelse af lukningen af gymnasiet. 

PKV gennemgår og redegør for ændringerne på mødet. Fortsat behandling af 
ændringerne på næstkommende møde.  
 
PKV tog i sin redegørelse / gennemgang udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om 
vedtægter for friskoler og private grundskoler”, som meget detaljeret sætter 
rammen for indholdet / udformningen af Johannesskolens vedtægter og 
dermed også de nødvendige ændringer i forlængelse af nedlukningen af 
gymnasiet.  
Efter gennemgangen formulerede PKV følgende spørgsmål til bestyrelsens 
medlemmer til overvejelse: 
 
Bestyrelsens størrelse  
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt 11 medlemmer. For stor eller for 
lille? Iflg. bekendtgørelsen skal bestyrelsen have mindst 5 medlemmer.  
 
De faste mandater 
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt 5 medlemmer, som udpeges af 
bestyrelsen, og som hver især repræsenterer/leverer forskellige typer af 
faglighed til bestyrelsen arbejde. Skal denne konstruktion, som er en del af  



Johannesskolens bestyrelse 

Side 2   

 
 
 
skolens fundats, fastholdes? Skal det evt. indføres i vedtægterne, at 
medlemmerne kun kan udpeges til to eller tre perioder. 
 
Antallet af forældrevalgte medlemmer 
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt tre medlemmer, som vælges af og 
blandt skolens forældrekreds, to repræsentanter valgt af og blandt forældre i  
grundskoleafdelingen. En repræsentant valgt af og blandt 
gymnasieforældrene. 
I henhold til bekendtgørelsen skal der mindst vælges to medlemmer af og 
blandt forældre til skolens elever. Der skal ligeledes vælges mindst en 
suppleant til de forældrevalgte medlemmer. 

 
Medarbejderrepræsentationen 
Medarbejderne har på nuværende tidspunkt to medlemmer som vælges af og 
blandt skolens ansatte.  
Iflg. bekendtgørelsen er der følgende muligheder: at medarbejderne ikke kan 
være medlemmer af bestyrelsen, at en eller to medlemmer af bestyrelsen 
vælges af og blandt skolens medarbejdere, at repræsentanter for 
medarbejderne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  
 
Bestyrelsens medlemmer havde en indledende runde om og drøftelse af deres 
synspunkter på disse spørgsmål, og det er aftalt, at alle melder skriftligt tilbage 
til PKV i løbet af den kommende uge, senest torsdag den 17. juni. 
  
Processen for ændringer i skolens vedtægterne 
Ændringerne skal godkendes på to på hinanden følgende møder. Møderne 
indkaldes med ordinært varsel og med mindst en måneds mellemrum. 
Bestyrelsen har møde den 15. september, hvor vedtægtsændringerne 
behandles første gang.  
Bestyrelsen besluttede at afholde et morgenmøde, evt på TEAMS, fredag den 
15. oktober til anden behandling af vedtægtsændringerne.  Med denne 
køreplan kan vedtægtsændringerne sendes til høring/til udtalelse i 
forældrerepræsentantskabet den 28. oktober og til høring/udtalelse i skolens 
samarbejdsudvalg, inden de sendes til godkendelse i Undervisningsministeriet. 

 
6. Møderække i bestyrelsen i det kommende skoleår.  

Møderække blev godkendt. 
 

7. Fastlæggelse af dato for afholdelse af valg til bestyrelsen – i uge 34/35.  
Det blev besluttet at afholde bestyrelsesvalg den 26/8-2021. 

 
8. Til - og afgang 

Der var udsendt en oversigt over nyansættelser per 1. august 2021. Omfanget 
afspejler udvidelsen af grundskolens størrelse. 
 

9. Evt. 
Intet til referat 

 
 

 
Referent / rektor Bente Aaby Christensen / den 10. juni 2021 
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Tilstede: 

 
Formand Pia Kristine Voldmester  (PKV) 
Næstformand Miriam Friis-Hasché  (MFH) 
Charlotte Tang    (CTA) 
Trine Stougaard   (TS) 
Kristian Hartmann   (HK) 
Simone Hove   (SH) 
Mads Sørensen   (MD) 
 
Rektor Bente Aaby Christensen / referent (BC) 
Klaus Jensen / regnskabschef  (KJ) 

 
Afbud: 
 

Jacob Michaelsen   (JA) 
Birthe Schiøler    (BS) 

 
Fraværende: 
 

Ingen 
 
 
Underskrifter tilstedeværende: 
 

  
Pia Kristine Voldmester Miriam Friis-Hasché Charlotte Tang 

Trine Stougaard Kristian Hartmann Simone Hove 

Mads Sørensen   
     
 
Underskrifter afbud: 
 

Jacob Michaelsen Birthe Schiøler  
 
 
Underskrifter fraværende: 
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Møderække i skoleåret 2021/2022:  
 
Bestyrelsesmøder 
 
2021 
Uge 37: onsdag den 15. september 
Uge 45: onsdag den 10. november  
Uge 49: tirsdag den 7. december  
 
2022 
Uge 9: mandag den 28. februar 
Uge 13: tirsdag den 29. marts  
Uge 23: torsdag den 9. juni  
 
Valg til bestyrelsen 
2021 uge 34: torsdag den 26. august  
 
Forældrerepræsentantskabsmøder 
2021 uge 43: torsdag den 28. oktober 
2022 uge 17: torsdag den 28. april 
 
 


