
1 

 

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 

torsdag den 4. februar 2021 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  

 

 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent / Dorte 
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet / godkendt 
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde / er ikke muligt grundet omstændighederne 

 

2. Økonomi (fast punkt) 
 

a. Godkendelse af budget uden byggeri på nuværende tidspunkt og med 33 kommende 

elever i 0.klasse.  

 

3. Info fra ledelsen 
 

a. Fritidsdelen v. Maja 

-Status på nødpasningen, det har fungeret godt. Vi har både børn hvor forældrene arbejder, og børn 

der er særligt sårbare + børn der modtager specialundervisning 

- Der er styr på hvordan børn og voksne skal deles ind når vi åbner op igen, så alle klasser er adskilte 

også i Frit-tiden. 

- Vi har fået rammerne for mini-Fritten på plads. Det bliver Sabina, Helle, Sofie og en ny pædagog, 

der skal være de primære i mini-Fritten. 

- Kaja er stoppet i Fritten 1.februar og rejst til Island. Joan stopper i Fritten 1. august 2021 og fort-

sætter på skolen som billedkunstlærer. Vi har ansat Sofie pr. 1.maj. Sofie har tidligere været i Fritten. 

- Der er slået en pædagogstilling op med start 1.maj 

- Der er pædagogisk dag for personalet i Fritten d.16.april, og lærerne vikarierer i Fritten denne dag. 

 
b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

- Corona-status 
- Hærværk på boldbanen / koster 100.000,- incl. moms at få udbedret. 
- Byggeri/status / Jacob informerer og fortæller, at byggeriet pt. er sat på stand by et   par år til sko-
lens egenkapital er højere. 
- Ny optagelsesprocedure med fokus på at indhente oplysninger om det opskrevne barn 
- Kviktest af medarbejderne så vidt muligt én gang om ugen 
- VPS får ny psykolog pr.1. april 2021 
- Pædagogisk dag for lærerne er planlagt til d.24.3. på kursuscenter Bymosehegn 
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4. Elevrådet 
 

a. Nyt fra elevrådet – (O) Grundet omstændighederne deltager elevrådet ikke. De har rigeligt med 
skærmtid. 

 

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

 

a. IT – Bilag fra Allan (O) 
Allan fortæller om IT-kursusplanen, som giver et mere detaljeret overblik i forhold til de emner, som 
står i IT-strategiplanen. Allan fortæller også, at der på skolen er kommet nyt internet. Det aftales, at 
Allan sørger for, at beskeden om BYOD kommer til at ligge øverst på forældre-og elevintra frem til 
fristen for at skrive til skolen, hvis der ønskes en af de computere, som skolen har foreslået, udløber   
 

b. Søskendemoderation ved tre børn (D/B) Punktet udskydes til næste møde. 
 
Det besluttes, at der ikke gives søskendemoderation til Minifrit, da det fra Staten er meldt ud, at Mi-
nifrit ikke må give underskud. Da Minifritten har sit eget regnskab og ikke kan integreres eller afla-
stes af skolens økonomi, vil det ikke være muligt at drive Minifrit, hvis der gives moderation. Dertil 
kommen, at Vinderød Privatskole ikke får nogen form for kommunalt tilskud at drive Mini-frit for.  
Det er vigtigt, at det kommunikeres ud til forældrene   

 
c. Reaktioner på betaling for uge 28 efter Jacob skrev til forældrene (O).  

Jacob har fået tre reaktioner fra forældre. 
 

d. ”Klubben” (4. og 5. klasse).  
Bestyrelsen drøfter, om det er en for stor udgift på skolens budget at bibeholde Klubben. Det vurde-
res, at det på nuværende tidspunkt hænger godt sammen  
 

e. Forældrebetaling ved lejrskole i 8. klasse (D)  
Dorte L. redegjorde for forløbet. 
 

f. Ventilation (D) Punktet udskydes til næste møde. 
 

g. Depositum på 5000,- pr. familie dækker ikke, hvis der er flere børn på samme depositum (D)  
Beløbet på 5000,- bibeholdes. Der skal indsamles information om niveau for depositum på private 
skoler i kommunen, og skoler vi i øvrigt sammenligner os med. 
 

h. Har VPS et advokatfirma eks. i tilfælde af restance ved udmeldelse? (D/B) Punktet udskydes til næste 
møde 

 

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 
Ventilation  
Søskendemoderation ved tre børn. 
Advokatfirma eks. i tilfælde af restance ved udmeldelse 


