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Referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2017 

 
  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. juni 2017. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Orientering fra rektor. 
Elevtal: 
Elevtallene i gymnasiet er sammenlagt 241, hvilket er 11 over det 
budgetterede elevtal. 
Elevtallet i 10. klasse er desværre 12 elever under det budgetterede. Skolen vil 
naturligvis reducere omfanget af dette tab gennem en omfordeling af 
resurseanvendelsen til andre formål fx vikararbejde. 
Hertil kommer 2 ledige pladser i 8.b. Det er rektors forventning at klassen er 
fuldtallig den 5. september. 
Tilsynsførende: 
Folketinget har vedtaget en ny bekendtgørelse om tilsyn på friskoler og private 
grundskole. Skolen skal i den forbindelse vælge ny tilsynsførende. Valget 
afvikles i forbindelse med forældrerepræsentantskabsmødet den 26. oktober. 
På bestyrelsesmødet den 10. oktober anbefaler skolen en kandidat til posten, 
som lever op til de bekendtgørelsesfastsatte krav. Skolen fremlægger ligeledes 
til bestyrelsens godkendelse den skriftlige information og indkaldelse, som 
skolen sender ud til alle grundskolens forældre via Intra i forbindelse med 
valget. 
Medlemmer af skolens bestyrelse: 
I forbindelse med valg af et nyt bestyrelsesmedlem i grundskolens gruppe 1 
sender skolen lister over de sidste 2 års forældrerepræsentanter til 
bestyrelsen. 
 

3. Orientering fra formanden. 
Formanden orienterede om kurser i den kommende EU-forordning om 
beskyttelse af persondata, som træder i kraft 1. april 2018. Rektor kunne 
meddele at skolen deltager med 3 repræsentanter i et kursus afholdt af 
Danmarks private Skoler. 
 
Formanden havde fået henvendelse fra en forælder vedr. 
svømmeundervisning i grundskolen. Formanden havde korrekt svaret, at 
svømmeundervisning ikke er obligatorisk, og at skolen for et par år siden 
valgte at anvende resursen til andre faglige formål. 
 

4. Fælles forståelse af lov 409 om arbejdstiden i grundskolen. Bilag var udsendt 
sammen med dagsorden. 
 
Emnet blev behandlet på bestyrelsens møde den 1. juni, og resultatet af 
denne drøftelse var, at rektor skulle undersøge om bestyrelsen skulle tage 
stilling til en fælles forståelse eller blot orienteres. Rektor havde i regi af  
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Danmarks private Skoler grundigt undersøgt dette, og konklusionen var at det 
er et orienteringsanliggende. 
 
Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale, hvorefter bestyrelsen 
tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Skolens økonomi: 

Status per 31. august var sendt som bilag inden mødet. Bestyrelsen havde kun 
et enkelt spørgsmål nemlig vedr. forbruget på IT-kontoen, som var meget 
lavere end budgetteret. KL vil være opmærksom på om denne tendens 
fortsætter. 
Bestyrelsen tog herefter status til efterretning. 
 

 
6. Fastlæggelse og planlægning af bestyrelsens strategimøde. 

Strategimødet blev aftalt til den 5. oktober kl. 18 – 21. Mødet afholdes hos 
Pia, Bruun & Hjejle Advokatpartnerskab, Nørregade 21, 1165 København K. 
Der er parkeringsmuligheder i Skt. Petri Passagen.  
Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at mødet vil indeholde to 
punkter:  

 Skolens værdigrundlag 
 Samarbejdet i bestyrelsen. 

Udgangspunktet for drøftelse af punkt 1 er skolens værdier. De kan læses på 
skolens hjemmeside under punktet ”Om skolen” -> ”Værdier”. Hertil kommer 
skolens forventningskataloger, som ligeledes kan læses på hjemmeside under 
punktet ”Om skolen” -> ”Forventningskataloger”. 
Udgangspunktet for drøftelse af samarbejdet i bestyrelsen er skolens 
vedtægter. De kan ligeledes findes på skolens hjemmeside under ”Om 
skolen”-> ”Ledelse/bestyrelse” -> ”Vedtægter” 
 
Det er desværre ikke alle bestyrelsens medlemmer, som har mulighed for at 
deltage i mødet. Derfor blev det besluttet, at resultatet af mødets drøftelser 
fremlægges på bestyrelsesmødet den 10. oktober. 
 

7. Til - og afgang 
Henriette Ege Jørgensen stoppede den 31. juli. Skolen har ansat Anne-Sophie 
Arieli i fagene dansk, billedkunst og madkundskab. 
Camilla Rasmussen stoppede ligeledes den 31. juli. Skolen har ansat Anton 
Vindahl Andersen. Begge lærere har flere års undervisningserfaring. 

 
8. Evt. 

MFH refererede til rygter blandt eleverne om at fokusbåndet skal afskaffes.  
Rektor orienterede om at skolen i øjeblikket evaluerer fokusbåndet, som har 
kørt i 4 år, og at denne evaluering godt kan ende med at fokusbåndet erstattes 
af timer i dansk og matematik.  
Bestyrelsen ønskede at en ledelsesrepræsentant fra evalueringsudvalget 
orienterede bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde den 10. oktober. 
 
MFH spurgte til MYLOCKER. Skolen orienterede om, at antallet af skabe er 
blevet udvidet, og at skolen holder øje med om dette dækker behovet. 

 
Bente Aaby Christensen 
rektor   
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Tilstede: 
Pia Kristine Voldmester  (PHV) 
Lars Granborg (Næstformand)  (LG) 
Miriam Friis- Hasché   (MFH) 
Birthe Schiøler   (BS) 
Michael Stangerup   (MIC) 
Jacob Peetz-Schou Nielsen  (JN) 
Marianne Broadberry   (MB) 
Mogens Friis    (MF) 
Charlotte Tang   (CTA) 
   
Bente Christensen   (BC) 
Klaus Jensen    (KJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 


