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Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 11. marts 2019 

1. Dagsorden 

a. Valg af referent - Stine 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

2. Økonomi (fast punkt) 

a. Økonomi og budget v. Dorte og Jette 
Balancen blev gennemgået 

b. Gennemgang af regnskabet 
Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået 

3. Info fra ledelsen 

a. Fritidsdelen v. Maja 

Der er lavet trivsels- og fokuspapirer på alle eleverne i Fritten, så det sikres at persona-
let når omkring alle børnene, og der er fokus på om der er noget personalet skal være 
særligt opmærksomme på. 
Der er særligt fokus på voksenkontakten i 0. klasse, for at sikre at alle eleverne føler sig 
trygge ved de voksne i Fritten, når der ikke er en klassepædagog fra Fritten med i klas-
sen. Det er endvidere med tanke på næste års 0. klasse, og hvordan vi i endnu højere 
grad, kan sikre at 0. klasse får den bedst mulige indkøring i Fritten. 

Calle, der er i praktik som meritstuderende, har startet et dansehold op, som er en stor 
succes. 

Fritten har fokus på at tilbyde mange forskellige fysiske aktiviteter i gymnastiksalen. 

I næste uge er der klubaften med egenbetaling på 30 kr. 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

Der afvikles MUS-samtaler med alle lærere, hvor der inddrages korte videooptagelser fra 
en del af undervisningen. 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen:

Stine Flora Kjær, næstformand Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Klaus Klitgaard - afbud Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann Eva Landert, medarbejderrepræsentant - 
afbud

Jacob Lunding, formand Jette Kruse Nord, viceskoleleder 

Esben Hegstrup Calina Jensen, elevrådsrepræsentant - afbud 

Emma Bang, elevrådsrepræsentant
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Der arbejdes fortsat med aktionslæringsforløb, hvor lærerne er  
sammensat i par på tværs af afdelingerne. 

Det kan opleves som et pres i udskolingen, at der i skolens vision står at  
VPS vil være blandt den bedste tredjedel fagligt og social. Det kan opleves  
som om at fx morgensamlingen og andre fælles aktiviteter går ud over undervisningen. 

Samtlige af skolens retningslinier gennemgås på det kommende SU-møde (samarbejds-
udvalgsmøde). 

Skolen har for en periode på 13 uger sagt ja tak til en virksomhedspraktikant, som følger 
engelskundervisningen i 4.-9. klasse. 

Der er indhentet et tilbud på at få lavet diverse reparationer på og omkring Frittens le-
geplads. 

Der har været alkohol involveret ved et arrangement i 9. klasse afholdt på skolen, fordi 
de forældre der afholdte arrangementet ikke var opmærksomme på skolens retningslini-
er. Kontaktforældrene er blevet informeret og har beklaget hændelsen. 

Fra august 2019 indfører skolen et praktisk/musisk fag for 7. og 8. årgang, grundet en 
ny lov på folkeskoleområdet, hvilket også berører de private skoler. Der aflægges prøve 
efter 8. klasse i dette fag. Resultatet skal figurere på afgangsbeviset. 

Pedelmedhjælper, Mads, har fået nyt job, men vil fortsat gerne være tilknyttet skolen i 
det omfang det er muligt. 

Det varme vand virker igen i baderummene ved gymnastik. 

Stine (lærer) er tilbage fra barsel. 

Der blev afholdt terminsprøver i 8. klasse i uge 10. 

4. Elevrådet 

a. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet starter op i næste uge med en tal-pænt kampagne, fordi tonen godt kan blive 
hård indimellem og det vil elevrådet gerne gøre en indsats for at ændre. 

Elevrådet har spurgt rundt i klasserne, hvad der er det gode ved VPS, og der er kommet 
følgende gennemgående svar fra klasserne: 
Bedre elektroniske værktøjer 
Engagerede lærere 
Glade børn 
Stærkt fællesskab 
Tidligere fri end andre skoler 
Højere faglighed 
Gode transportmuligheder 
Ingen mobning 
Gode ude-områder 
Alle kender hinanden 

På fredag står 8. klasse for fælles legefrikvarter. 
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5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B) 

a. Bestyrelsens synlighed bl.a. på forældremøder i 0.-1. klasse, mødereferater på 
intra mv. (D/B) 
Bestyrelsen vil fremover være med på forældremøderne i både 0. og 1. klasse - med et 
kort indslag på højst 15 minutter. 
Mødereferaterne fra skolebestyrelsesmøderne vil fremover blive lagt på intra. 

b. Håndteringsgebyr ved ituslået iPad for 3. gang (D/B) 
Bestyrelsen beslutter at første gang iPad’en går itu koster det ikke noget 
for forældrene, men derefter koster det 300,- hver gang iPad’en går itu, 
fordi skolen bruger mange ressourcer på at håndtere de iPads som skal  
sendes til reparation. 

c. Timefordelingsplan i forbindelse med indføring af prøven i praktisk/musisk fag 
i 7.-8.kl. (O/D/B) 
I forbindelse med indføringen af prøve i praktisk/musisk fag, vil valgfag udgå, og for 9. 
klasse betyder det, at de får 1 lektion mere pr. uge i henholdsvis kultur og engelsk. 
For 8. klasse arbejdes der med to mulige modeller; 2 fag får 1 lektion ekstra pr. uge eller 
at 4 fag får 8x2 lektioner ekstra henover året. Ledelsen går videre i lærergruppen med 
de to modeller. 

d. Støtteforening – Planlægning af stiftende GF (D/B) 
Dorthe M. skriver indkaldelse i samarbejde med Jacob, og bestyrelsen mødes og plan-
lægger i næste uge. 

e. Gennemgang af forretningsorden – evt. revidering af vores forretningsorden og 
bl.a. overveje, om vi skal ændre den, så suppleanter bliver inviteret ved afbud 
(D/B) 
Der tales om at forretningsordenen ikke udelukker muligheden for at indkalde supplean-
ter ved afbud, samt opmærksomhed på at ved orlov skal ønske om dette meddeles til 
bestyrelsen, samt 1. suppleant skal indkaldes. 

Punktet omkring budgetrammen ønskes ændret, så bestyrelsen kan, i stedet for skal, 
komme med krav til budgetrammen senest på skoleårets første bestyrelsesmøde, istedet 
for senest d. 15. oktober. 

Forslaget om ændring af forretningsordenen sættes på dagsordenen til næste bestyrel-
sesmøde. 

f. Generalforsamling - planlægning (D/B) 
Det praktiske gør vi som vi plejer. Skolen står for drikkevarer 
Jacob skriver ud til forældrene snarest og informerer bl.a. om at 3 bestyrelsesmedlem-
mer går på valg. 

g. Nyt fra markedsføringsgruppen (O) - punktet flyttes til bestyrelsesmødet i maj. 

h. Valg af tilsynsførende (B) 
Bestyrelsen genvælger tilsynsførende Rene Glud for de næste to år, og derefter skal der 
vælges en ny tilsynsførende. 

6. Kommende punkter 

a. Kigge på visionen om at være blandt den bedste tredjedel fagligt og socialt 
b. Studietur for medarbejderne i foråret 2020 
c. Ændring af forretningsordenen 
d. Nyt fra markedsføringsgruppen 


