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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. maj 2022  

fra kl. 16.30.-19.30 

 

 

 

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 

Mette Wolfsberg, afbud Jette Nord, viceskoleleder  

Henriette Bergh Andreassen Phillip M. Frederiksen, Elevrådsrepræsentant 

 
 
 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent 
Eva Landert 

 
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet 

Godkendt 
 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
Done 

 
 

2. Økonomi (fast punkt) 
 

a. Balancen fremlægges (JK) Vedhæftet 
Det ser fortsat rigtig fornuftigt ud  
 
SPS-timer:  Der blev orienteret om, at antallet af SPS-elever stiger i kommende skoleår. 
 

 
3. Info fra ledelsen 

 
a. Fritidsdelen v. Maja 

Mini-frit er startet. Det gik virkelig godt. 
Fritten er presset på bemandingen pt. Der er ansættelsessamtaler i uge 20, hvor der skal 
ansættes to pædagoger, hvoraf den ene er barselsvikar for Alexandra. 

 
b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

- parkeringsforhold (spr. fra generalforsamlingen) 

• Er der blevet sendt meddelelse ud om. 
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- spisepausens længde (spr. fra generalforsamlingen) 

• Fra næste skoleår bliver spisepausen 5 minutter længere. 

- Status på ansættelser 

• Orientering. Der er blevet ansat tre lærere, som starter d.1.8. Der er: 

Pia Rossing, Vibeke Andersen og Sofie Wodskou. Dorte har informeret om dette i sit 

månedsbrev for maj måned. 

 

- Byggeri/bank 

• Orientering af Jacob og Dorte. Der arbejdes fortsat på at få et lån i banken som kan 

finansiere, at der kan laves flere brugbare kvadratmeter på VPS. Dette kan muligvis 

ske i 0.klassehuset, når der fra 2023 kun optages en 0.klasse med 24 elever.  

 

- Info om samfundsværdierne (fra DP), input fra bestyrelsen 

• Udsættes.   

 
4. Elevrådet 

 
a. Nyt fra elevrådet  

 

• Ingen deltagelse fra Elevrådet. 
 

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

 

• Evaluering af generalforsamling 

• Positivt med større deltagelse og interesse. Der var mange gode spørgsmål.  

Måske skal der sættes bedre tid af til ”at tale sammen” - et dialog-punkt / input-

punkt / ”hvad rører sig på skolen”-punkt.  

Fremadrettet står skolens sekretær, Jeanette Backer for referatet.  

Der deltog fire elever i spisning på Fritten, men der var også Fritterfest en anden af-

ten i ugen. Det skal planlægges anderledes.  

Vigtigt at bestyrelsen er synlig på mange måder i tiden op til generalforsamlingen: T-

shirts, plakater, dialogkaffe på eftermiddage osv.  

Opslag på Facebook, hjemmesiden, intra med beskrivelse af bestyrelsens medlem-

mer - billeder, hvor man har børn, kontaktoplysninger, erhverv, tanker om skolen 

osv. 
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• Bestyrelsesmedlemmer som er gift med medarbejdere; hvordan forholder vi os frem-

adrettet til det? Hvor mange? Hvad med stemmeafgivelse? Hvornår er man inhabil? 

Hvordan sikres bestyrelsen/ledelsen? 

• Vi havde en snak om, hvilke ting vi skal være opmærksomme på, nu hvor to medlem-

mer er gift med en ansat. Der kikkes på vedtægterne ved bestyrelsesmødet d.9.6. 

• Hvilke suppleanter kan komme med til BS-møde? 

• Jf. vedtægterne deltager suppleanter ikke i bestyrelsesmøderne, men tiltræder hvis 

et medlem træder ud. 

• Fremadrettet skal bestyrelsen kun suppleres af to suppleanter (jvf vedtægterne). 

Hvis flere ønsker valg, skal der stemmes ved generalforsamlingen. Der skal også 

stemmes om rækkefølgen af suppleanterne. 

• Hvordan tager vi bedst imod Mette (Henriettes erfaringer) 

• Starte med et uformelt møde med hele bestyrelsen, for at lære hinanden at 

kende.  

• En rundvisning på skolen, som går ud i skolens kroge v/formanden   

• God tid til møderne. Der er brug for tid til refleksioner, spørgsmål osv. 

• Der er vigtigt, at den enkelte siger til, hvis han/hun oplever, at debatten går for 

hurtigt frem. Man skal kunne stå inde for beslutningerne og dermed også kende 

til grundlaget for beslutningerne. 

• Den siddende bestyrelse skal huske at folde tingene ud, så indforståede bemærk-

ninger og kommentarer mindskes. 

• Dorte vil gerne afvikle kontaktforældrearrangement i maj/juni; vil bestyrelsen med? 

• Det er for sent på året nu, men et sådant arrangement skal placeres i årshjulet og 

skal ligge umiddelbart efter forældremøderne, hvor der kommer nye kontaktfor-

ældre i de enkelte klasser Bestyrelsen vil gerne deltage. 

• Debat om ungdomsklub (forslag fra generalforsamlingen) 

• Skolen vil undersøge behovet for eftermiddagstilbud til 6.  klasse. Klubben kan 

måske beholde et begrænset antal, men det er i første omgang kun for det kom-

mende skoleår. Derefter må vi se tiden an. 

• En egentlig ungdomsklub er økonomisk uden for rækkevidde 

• Gennemgang af medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV  

(se den venligst på hjemmesiden inden mødet) 
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• Vi gennemgik APV’en i store træk og debatterede.  

 

• Skal beløb for ikke at deltage i arbejdsweekend hæves til eks. 1.500 kr.? 

• Punktet udsættes. 

• Skal skolepengene hæves med eks. 75,-? 

• Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Jacob skriver ud til forældrene snarest og skri-

velsen motiveres af skoleledelsen. 

• Fremvisning af pavillonen.  

 
 

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 

• Vedtægter til gennemsyn. Hvordan? Jacob melder ud. 

• Forøgelse af beløbet for IKKE at deltage i arbejdsweekenderne. 

• Fremvisning af pavillonerne 

• Info om samfundsværdierne (Danmarks Privatskoler).  
 
 
 


