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Referat fra bestyrelsesmødet 

tirsdag den 27. oktober 2020 fra kl. 17.00-20.00 

 
 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: 

Jacob Lunding, formand Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten 

Dorthe Myndal Fogtmann, næstformand Dorte Lindhardt, skoleleder 

Denis Vrzogic Eva Landert, medarbejderrepræsentant 

Jesper Ahrenfeldt Jette Kruse Nord, viceskoleleder  

Esben Hegstrup Julie 9.V og Emil 8.V, Elevrådsrepr. 

 

      Afbud: Eva, Julie og Emil 

 

 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent 

Maja er referent 

 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet 

Dagsorden er godkendt 

 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

 

 

2. Økonomi (fast punkt) 
 

a. Balance (O) 

Det ser rigtigt fint ud. Der er et større overskud på balancen end forventet, da der er en 

del forskellige arrangementer og kurser der på grund af Covid-19 ikke er blevet afholdt. 

Dette er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, og ikke tilsigtet - men har til gengæld givet et 

større overskud. 

 

 

 

3. Info fra ledelsen 
 

a. Fritidsdelen v. Maja 

 

• Fritten er i større grad rykket indenfor, og vi kan mærke, at vi har mange børn – 

og især mange små børn. Vi har åbnet 1.salen og har lavet et legerum kun for 

0.kl med dagsopdelte kasser med legetøj.  

• Vi har delt bordene i stuen op, så alle klasser har deres eget bord både til mor-

genmad, eftermiddagsmad, og hvis de sidder og tegner eller lignende. Det 

samme gør sig gældende på værkstedet og 1. salen, hvor klasserne også er ad-

skilte 

Vi bruger salen med en enkelt klasse ad gangen – og er selvfølgelig stadig rigtigt 

meget udenfor. 

• Det kan mærkes, at der skal bruges flere ressourcer på at finde børn, når foræl-

drene ikke må komme ind på skolen, og mere tid på rengøring af legetøj, afvask-

ning af borde og stole og afspritning af håndtag.  

Vi har tidligere kunnet bære, at der var en voksen væk til møde eller andet, og 

det er svært nu, hvis ikke vi har vikar på. Derfor vil vi sandsynligvis bruge lidt 

mere på vikarbudgettet, end vi plejer. 
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• Vi er i gang med at sørge for bedre lys ude på terrassen og op langs huset/trap-

perne langs med gymnastiksalen, og der satses på at kunne få overdækket ter-

rassen, så der er læ til udendørsaktiviteter med børnene og til forældrene, der 

venter på at hente. 

• Vi arbejder på planlægning af opstart af minifrit til 1. maj, og vi har afholdt infor-

mationsmøde for interesserede minifrit-forældre. 

• Det aftales, at vi som forsøgsordning lader 0.klasse forældrene komme ind og 

lave et hurtigt tjek af deres børns garderobekasser om fredagen efter kl. 14.00, 

da vi ikke kan forvente, at børnene selv kan overskue denne opgave. Det under-

streges, at forældrene skal spritte hænder af, bære mundbind og holde afstand til 

børn og personale. Der må ikke tages ophold i garderoben og al forældresnak og 

venten på at børnene bliver færdige skal stadig foregå udenfor. 

 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

 

▪ Information om Covid-19 og de forskellige tiltag der er på skolen. Hvordan hånd-

terer vi den nuværende situation, og hvordan håndterer vi eventuelle fremtidige 

nedlukninger og hjemsendelser. Der bliver sendt nærmere information ud til alle 

forældrene indenfor et par dage. 

▪ Information om it og elev pc’er, og hvordan det forløber med at eleverne fra 6.-

9.kl skal medbringe deres egen pc fra d.1/8 2021. 

▪ Information om et kommende byggeri ved D bygningen. Dorte og Jacob er i lø-

bende dialog med banken omkring finansieringen, og der arbejdes stadig med at 

tilrette arkitekternes byggeplan, så den passer bedst muligt til skolens behov og 

stadig er økonomisk opnåelig.  

▪ Vi regner stadig med at det er muligt at afholde en pædagogisk eftermiddag for 

personalet d.20/1.2021, primært med fokus på kulturen på skolen og fremtidsvi-

sioner. Der vil være tilmelding til pasning i Fritten denne dag, og vi opfordrer de 

forældre, som har en mulighed for det, om at hente tidligt/lave legeaftaler eller 

lignende. 

▪ Minifrit – der bliver onsdag d.11.11. afholdt et møde med Steffen Jensen, kom-

munens børne- og ungeudvalg og skoleleder og bestyrelsesformand på kommu-

nens tre private skoler. Mødet lægger op til en dialog om, hvordan der sikres den 

bedste overgang fra børnehave til skole…..også for eleverne på de private skoler.  

▪ Henrik har valgt at stoppe som pedel og starte selvstændigt. 

▪ Skolen har fået doneret en ny el-ladcykel fra ”Børnenes Genbrug” i Frederiks-

værk. Cyklen kan bl.a. bruges, når undervisningen flyttes udenfor skolens om-

råde, og der i den forbindelse skal fragtes materialer. 

 

4. Elevrådet 
 

a. Nyt fra elevrådet – (O) 

Intet nyt – elevrådet deltager ikke på dette møde grundet Covid-19 begrænsninger 

 

 

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B). 
 

 

a. Skoleårets start onsdag i uge 33. Planlægningsdagene for lærere og pædagoger ligger to 

x to før og efter sommerferien/ferieplanen, er der nogen kommentarer? (D/B) 

• Godkendt 

 

b. Lukkeuger i Fritten i sommerferien? (D/B) 

• Det besluttes, at der stadig tilbydes vikardækket nødpasning i uge 28 i 2021, hvis 

der er over 20 tilmeldte børn. Det vil koste 500,- at melde sit barn til, og pen-

gene refunderes ikke ved afmelding. Målet er, at dette tiltag kan være med til at 

fjerne en del af alle de tilmeldinger, der har været den øvrige år, hvor barnet 

meldes til pasning og ikke dukker op. Det har betydet unødig bemanding, som 

kan bruges bedre til glæde for børnene på andre tider af året. Det skal gerne give 

et mere reelt billede af, hvad behovet er. Tilmelding og betaling vil ligge i starten 

af maj, så de nye minifrit forældre kan nå at melde deres børn til.  
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c. 0. klasse i skoleåret 21/22 (D/B). 

Det besluttes, at der starter én stor 0.klasse (som senere deles i to 1. klasser), hvis der 

er nok tilmeldte børn. 

Grænsen er for kommende skoleår sat ved min. 32 elever. Der er frist for indbetaling af 

depositum d. 1.november 2020. Herefter kendes det reelle antal tilmeldte børn.  

 

d. Løbebane, springgrav og fodboldbane (D/B) 

Dorte er i dialog med rektor på Frederiksværk gymnasium vedrørende brug/leje af deres 

løbebane og springgrav, da det vil koste ca.125.000,- at anlægge tilsvarende faciliteter 

på VPS. 

Esben har fået et rigtigt godt tilbud på at få ordnet fodboldbanen, så der bliver rettet an 

til en ny 11 mands fodboldbane til marts. 

 

e. Søskendefordel (D/B) 

Søskendefordel (optag på skolen) skal fremover også gælde for biologiske hel- eller 

halvsøskende, som bor på hver sin adresse. De vil dog skulle have hver sit debitornum-

mer, betale hver sit depositum og kan ikke opnå søskendemoderation. 

 

f. Debat om Klubben (4. og 5. klasse) i et fremtidsperspektiv (D) 

Skubbes til næste møde 

 

g. Opgaver efter Jonna (D/B) 

Ligger i støtteforeningen 

 

 

6. Tilbagemeldingspunkt 
 

 

7. Eventuelt 
 

 

8. Elev-, personalesager og andet  
 

a. Elever (Ind- og udmeldte elever) 

 

b. Personale 

 

c. Andet 

 
d. Info fra VPS´ venner 

 

 

9. Kommende punkter 

 
 


