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Bestyrelsesmøde den 15. september 2021 
 

 Kl. 18.00 – Bestyrelsesmøde i lokale 114  
 
 
 
Referat: 
  

1. Bestyrelsens nye forældrevalgte medlem Claus Campeotto præsenterede sig, 
som student fra JS, tidligere rektor på NGG, nuværende rektor på Birkerød 
Gymnasium. Den øvrige bestyrelse præsenterede sig for Claus Campeotto. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2021  
Referatet blev godkendt. 
 

3. Orientering fra rektor, herunder: 
Status på elevtal. Skolen har i indeværende skoleår 811 tilskudsberettigede 
elever i grundskolen og havde budgetteret med 815. Siden den 5. september 
har yderligere tre elever meldt sig ind, som betaler skolepenge og som 
forhåbentligt tæller med i det samlede elevtal til næste år. SFOen har 200 
tilskudsberettigede elever imod 207 budgetterede. 

 
4. Orientering fra formanden  

Intet til referat. 
 

5. Behandling af skolens nye vedtægter v/ Pia Kirstine Voldmester 
PKV gennemgik udkastet til vedtægterne, som var rundsendt til bestyrelsen 
inden mødet. Drøftelsen af skolens nye vedtægter, som en konsekvens af 
gymnasiets lukning, startede på mødet den 10. juni, hvor bestyrelsen forholdt 
sig til følgende områder: 
Bestyrelsens sammensætning 
Længden på valgperioder/funktionsperiode 
Mht. bestyrelsens sammensætning fastholdtes status quo med 5 udpegede 
medlemmer, 3 forældrevalgte medlemmer og 2 suppleanter, samt to 
medarbejdervalgte repræsentanter og 2 suppleanter.  
Længden på funktionsperioden blev fastsat til 12 år for alle 
bestyrelsesmedlemmerne. Dette vægtede såvel kontinuitet, som fornyelse. 
 
Af standardvedtægterne fremgår det, at skolen skal indkalde forældrekredsen 
til møde en gang årligt. Skolen indkalder i henhold til sine nuværende 
vedtægter skolens forældrerepræsentantskab to gange årligt, og PKV 
undersøger i Foreningen, om det er muligt fortsat at give 
forældrerepræsentantskabet den kompetence, som ligger hos 
forældrekredsen. Dette afklares, inden bestyrelsen holder møde om den 
endelige vedtagelse af vedtægterne den 15. oktober 2021 kl. 08.00 på skolen. 
Grundlæggende er der enighed om vedtægternes indhold. 
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Der skal fortsat konsekvensrettes i vedtægterne, så alt, der vedrører 
gymnasiet, fjernes. Dette tilbød PKV at gøre sammen med MFH. Bestyrelsen 
takkede PKV for det store arbejde ved vedtægtsændringerne.  
 
Herefter skal vedtægterne til høring på Forældrerepræsentantskabsmødet 
den 27. oktober og i skolens samarbejdsudvalgt, herefter skal vedtægterne 
sendes til godkendelse i UVM.  
 
PKV meddeler, at hun har siddet i bestyrelsen siden november 2009 og derfor 
falder for funktionsperiodens længde på 12 år.  
Der er endvidere et 3. forældremandat i bestyrelsen, som skal besættes, når 
vedtægterne er godkendt. Det kan evt. være den suppleant, som blev valgt i 
forbindelse med opstillingsmødet den 26. august 2021. Eller der kan indkaldes 
til nyvalg. 

 
6. Skolens økonomi: Status per 31.august 2021  

KL havde udsendt materiale inden bestyrelsesmødet, som viste en fin balance i 
skolens økonomi. PKV ville gerne sikre sig, at skolen allokerer de nødvendige 
midler til indkøb af undervisningsmaterialer, hvilket behandles i forbindelse 
med budgetdrøftelser for 2022. Noget med budgetrevision 
 

7. Planlægning og afvikling af forældrerepræsentantskabsmødet onsdag den 27. 
oktober, herunder: 
 
 Valg af tilsynsførende.  

Skolen havde indstillet til bestyrelsen at genvælge skolens nuværende 
tilsynsførende Roar Bruun for en toårig periode. Roar Bruun har været 
tilsynsførende på JS siden oktober 2017.  

 Datoen for forældrerepræsentantskabsmødet blev ændret fra torsdag den 
28. oktober til onsdag den 27. oktober, for at PKV kan forestå 
gennemgangene af skolens nye vedtægter for forældrerepræsentanterne.  

 Vi aftalte, at KH og CC indhenter punkter til drøftelse på de to indledende 
formøder for henholdsvis 0. – 5. klasse og 6. – 9. klasse. JM er behjælpelig 
med e-mailadresser, og MFH tilbyder CC hjælp til processen. 

 
8. Til - og afgang 

Søren Andersen går på pension efter 37 år på skolen. Skolen holder 
afskedsreception den 1.oktober, hvor KH deltager som repræsentant for 
bestyrelsen. 
Mikkel Olsen har opsagt sin stilling på JS fra den 1. oktober. Mikkel underviser 
i naturfagene. Skolen har ansat Anne-Marie Christensen, som er cand. agro. og 
meritlærer. I en kortere periode har skolen ansat en af sine faste vikarer til at 
vikariere på et matematikhold. Skolen annoncerer fortsat efter en uddannet 
matematiklærer.  
 

9. Evt. 
 

 
 
 

Referent / rektor Bente Aaby Christensen / den 15. september 2021 
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Tilstede: 

 
Formand Pia Kristine Voldmester  (PKV) 
Næstformand Miriam Friis-Hasché  (MFH) 
Birthe Schiøler    (BS) 
Charlotte Tang    (CTA) 
Simone Hove   (SH) 
Kristian Hartmann   (HK) 
Claus Campeotto   (CC) 
Jacob Michaelsen   (JA) 
 
Rektor Bente Aaby Christensen / referent (BC) 
Klaus Jensen / regnskabschef  (KJ) 

 
Afbud: 
 

Mads Sørensen   (MD) 
 
Fraværende: 
 

Ingen 
 
Underskrifter tilstedeværende: 
 

  
Pia Kristine Voldmester Miriam Friis-Hasché Birthe Schiøler 

Charlotte Tang Simone Hove Kristian Hartmann 

Claus Campeotto Jacob Michaelsen  
     
 
Underskrifter afbud: 
 

Mads Sørensen   
 
 
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: onsdag den 27. oktober 
2022 uge 17: torsdag den 28. april 
 
 

 
 


