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Referat fra bestyrelsesmødet 

onsdag den 29. august 2019 fra kl. 17.00-20.00 
 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: 

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

Jesper Ahrenfeldt Dorte Lindhardt, skoleleder 

Dorthe Myndal Fogtmann Kristina Jessen, medarbejderrepræsentant 

Jacob Lunding, formand Jette Kruse Nord, viceskoleleder  

Esben Hegstrup Calina Jensen, elevrådsrepræsentant 

 

Emma Bang, elevrådsrepræsentant 

 

 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent:  

Dorte 

 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet:  

Dagsordenen blev godkendt 

 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde: 

referat blev underskrevet 

 

 

2. Økonomi (fast punkt) 
 

a. Balance: 

Jette gennemgik balancen, som viser et flot midtvejsresultat med overskud. 

 

 

3. Info fra ledelsen 
 

a. Fritidsdelen v. Maja 

- Fritten er kommet godt i gang. Maja vil meget gerne bede om, at de børn, som er 

meldt til i ferieugerne, også kommer. Det kan være svært at styre rent personale-

mæssigt og ressourcerne bruges forkert. 

 

- Fritten har haft fokus på opstart og indkøring af 0.kl med besøg i børnehaverne før 

sommerferien og ekstra fokus på at skabe en god start i Fritten i ugen inden skole-

start. Dette initiativ fortsætter næste år. 

 

- Helle, skolens nye pædagog, er faldet godt til og er kommet med al det gode, som 

alle havde håbet på. 

  

 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette: 

- Når der opkræves et beløb for bortkomne opladere, er det sammenligneligt med det 

at miste en bog og blive opkrævet for bogens værdi. Skolen skal købe en ny til en 

pris svarende til det, som forældrene opkræves. 

 

- Cyklistprøven på 6. årgang er fravalgt af skolen, da det vurderes, det ikke er hold-

bart at eleverne selv skal være kontrollanter for deres kammerater. Derudover er der 

heller ikke længere den fornødne støtte og hjælp at hente hos politiet. Der bruges 
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uforholdsmæssigt mange lærerressourcer og elevtimer på dette. 

 

- VPS har ansat Poul Møller (pensioneret handyman) som hjælp til Henrik.  

Poul kommer på skolen hver onsdag. 

 

- Bestyrelsen så de nye faglokaler i bygning D. Der mangler stadig en del visuelt i flere 

at lokalerne, hvilket kommer med tiden, så elevernes produkter vil kunne ses. Ud-

over nye faglokaler er der også lavet nye indsatser på gangen i byg. D. 

 

- To drenge fra 8. klasse er blevet tilmeldt akademiet for talentfulde unge 

 

4. Elevrådet 
 

a. Nyt fra elevrådet 

- Elevrådsrepræsentanterne deltager efter eget ønske ikke på møderne i indeværende 

år. Kristina mødes med eleverne inden BS-møderne og informerer/er deres repræsen-

tant 

 

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

a. Kontaktforældremødet den 22/10 (D/B) 

- Bestyrelsen sender en ”appetitvækker” ud i starten af september. Der bliver efterføl-

gende sendt en egentlig invitation ud. Arrangementet bliver afviklet fra kl.19.00-

20.30. 

 

b. ”Strategien i forhold til muligvis to 0. og 6. klasser” (D) 

- Punktet blev drøftet og strategien vil blive emne på en temadag for bestyrelsen som 

ligger d.21. november 2019 

 

c. Skolens fødselsdag, det sidste (D/B) 

- Dagens program blev gennemgået, og der er styr på det hele. 

 

d. Skal visionen om at være blandt den bedste tredjedel fagligt og socialt rettes til?  

(Punkt fra sidste møde) Ledelsen skulle komme med et oplæg ud fra det, med udgangs-

punkt i personalets input. Årsagen til at et nyt forslag er på tale er, at lærerne føler et 

stort pres i forhold til at skulle være blandt det bedste tredjedel. Der ønskes fokus på, at 

vi gerne vil løfte alle elever fagligt, velvidende at udgangspunktet er meget forskelligt 

hos de enkelte elever. Der blev foreslået:  

”VPS skal med udgangspunkt i høj trivsel og stærke læringsmiljøer skabe livsduelige og 

demokratisk dannede unge mennesker med høj faglighed” (D/B) 

 

Oplægget præsenteres for lærerne på kommende lærermøde og for personalet i Fritten 

på kommende personalemøde. På bestyrelsesmøde d.23.sep. besluttes skolens vision. 

 

e. Det sociale ansvar (Se nedenfor) 

- Nedenstående blev drøftet, og ledelsen informerede om de mange tiltag der bliver ta-

get for at sikre, at vi tar et stort samfundsmæssigt ansvar. 

 

• Hvordan tager skolen socialt- / samfundsansvar?  

• Overvejelser om skolens optagelsesprocedure. Optages der udelukkende efter opskriv-

ningsdato eller tages der også individuelle / sociale hensyn?  

• Overvejelser om skolens brug af fripladser / søskendemoderation. Bruges ressourcerne ud 

fra socioøkonomiske hensyn?  

• Drøftelser af skolens elevsammensætning. Afspejler elevsammensætningen det omkring-

liggende lokalsamfund?  

• Drøftelser af hvordan skolen kan fortælle omverdenen om jeres samfundsengagement. 
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6. Tilbagemeldingspunkt 
 

 

7. Eventuelt 
Jesper fremførte et ønske om, at vi på skolen er opmærksomme på ikke at dele for mange løse 

papirer ud for at være bæredygtige og af hensyn til miljøet. 

 

 

8. Elev-, personalesager og andet (under dette punkt deltager elevrådsrep. ikke) 
 

a. Elever (Ind- og udmeldte elever) 

 

b. Personale 

 

c. Andet 

 

 

9. Kommende punkter 
 
  Beslutning af visionen på mødet i september 


