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Bestyrelsesmøde d. 14. december 2020 

 

 Kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde på TEAMS. 
 
Referat: 
  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. november 2020. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Orientering fra rektor 
Rektor orienterede om den delvise nedlukning af skolen, som startede den 9. 
december, og som betyder, at skolen har hjemsendt eleverne i 5. – 9. klasse. 
Pga. smitte har det været nødvendigt yderligere at hjemsende en 4. og 3. 
klasse til nødundervisning.  
 

3. Orientering fra formanden 
Formanden gav udtryk for tilfredshed med skolens håndtering af 
coronasmitten og havde ikke modtaget henvendelser fra forældre i 
forbindelse hermed. Det var ligeledes hendes indtryk, at nødundervisningen 
fungerer fint på skolen. De forældrevalgte repræsentanter i bestyrelsen havde 
også ros til ledelsen og lærerne for håndteringen af situationen og 
undervisningen. 
 
Formanden havde ikke modtaget et udkast til nye vedtægter for skolen fra 
Foreningen, men vil efter nytår tage kontakt til Foreningen for en status.  
Foreningen udarbejder et udkast til vedtægter, som er i overensstemmelse 
med de gældende regler på området, og som forholder sig til bestyrelsens 
sammensætning, antallet af forældre- og medarbejderrepræsentanter efter 
nedlæggelsen af gymnasiet.  
CT gav udtryk for, at UVM ikke havde travlt med at modtage nye vedtægter fra 
os. 

 
4. Skolens økonomi: 

 Budget for 2021 og efterfølgende 5 år. 
Der var inden mødet udsendt forslag til budget for 2021 og den 
efterfølgende 5 årige periode, samt en PPP med oversigter over diverse 
nøgletal. KL foretog en detaljeret gennemgang af budgettet, som efter 
ganske få kommetarer blev godkendt. Bestyrelsen gav udtryk for, at det 
var positivt, at skolen kunne budgettere med forholdsvis pæne overskud 
trods den store forandring, skolen er igennem samt den svære Corona-
tid. Der blev bl.a. spurgt til, om skolen betaler negative renter. Der bliver 
løbende investeret i obligationer med henblik på at minimere denne 
udgift. Samtidig med at der skal være likvide midler til de store 
månedlige udbetalinger i forbindelse med fx lønudbetalingen.  

 Status på skolens økonomi per 30. november 
KL havde inden mødet udsendt månedsrapport og kvartalsrapport, som 
viste et lille overskud på 15.000 mod et budgetteret underskud for 
perioden på ca. 2 mill.kr. Dette skyldes flere ting, som fx ”besparelser” i 
div. lønbudgetter, begrænset uddannelseforbrug samt andre 
personaleposter. Bestyrelsen fandt Status meget tilfredsstillende - også 
set i lyset af den store forandring, skolen befandt sig i i forbindelse med 
sin udvidelse. 
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 Forventninger til skolens årsregnskab 2020 

KL forventede, at årsregnskabet for 2020 ville vise et overskud på ca. en 
million dog med forbehold for årets forskydninger af 
feriepengeforpligtelse på de forskellige afdelinger. 
Bestyrelsen var meget tilfreds med dette resultat, igen i en tid med store 
forandringer og udfordringer. (Udvidelsen og coronaepidemien) 

 
 

5. De kommende års udvidelse af grundskolen  
Skolen har i samarbejde med Søndermarksskolen udarbejdet en ansøgning til 
Frederiksberg Kommune om skolernes anvendelse af området på Troels-Lunds 
Vej. Det er skolens vurdering, at skolernes samarbejde skaber større mulighed 
for et positivt svar fra kommunen. 
BC gav udtryk for, at skolen på et tidspunkt med fordel kunne bede et 
arkitektfirma om at se på muligheder for at udnytte skolegården og området 
bag ved idrætssalen på en bedre måde. Det var bestyrelsen enig i. 
 

 
6. Til - og afgang  

Skolen har ansat en ny børnehaveklasseleder i forbindelse med, at Lola 
Holgersen går på pension. Den nye leder er Lotte Jørgensen, som i mange år 
har været ansat på skolen dels som børnehaveklasseleder og dels som 
pædagog i skolens SFO. Fra 1. januar 2021 er Lotte Jørgensen fuldtidsansat 
som børnehaveklasseleder, og skolen har ansat en pædagog, som har 
erfaringer fra en lignende ansættelse i Lotte Jørgensens sted. 
 

 
7. Evt. 

Det traditionelle julemorgenbord med deltagelse af bestyrelsen er desværre 
aflyst pga corona, og MFH spurgte til bestyrelsens julegave til personalet. BC 
har indkøbt julevingaven og suppleret med chokolade som en tak og 
anerkendelse af lærernes særlige indsats i 2020 med coronanedlukning, nød- 
og virtuel undervisning.  MFH tilbød at skrive en tak til lærerne på bestyrelsens 
vegne. 

 
 
Referent / rektor Bente Aaby Christensen / den 16. december 2020 
 
 
Tilstede: 

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

Birthe Schiøler    (BS) 
 
Fraværende: 
 
 
 
 
Underskrifter tilstedeværende: 
 

Pia Kristine Voldmester  Miriam Friis-Hasché Charlotte Tang 

Kristian Hartmann Simone Hove Trine Stougaard 

Jacob Michaelsen Mads Sørensen  
     
 
Underskrifter afbud: 
 

Birthe Schiøler   
 
 
Underskrifter fraværende: 
 

   
 
 
Møderække skoleåret 2020/2021: 
 

Bestyrelsesmøder 
Onsdag den 9. september, onsdag den 4. november og mandag den 14. 
december 2020.  
Mandag den 1. marts, tirsdag den 13. april og torsdag den 10. juni 2021. 
  
Forældrerepræsentantskabsmøder 
Torsdag den 22. oktober 2020 (aflyst) og torsdag den 22. april 2021. 

 
 


