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Referat af bestyrelsesmødet 

mandag den 23. september 2019 fra kl. 17.00-20.00 
 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: 

Stine Flora Kjær, næstformand 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, afbud  

 

 

 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent - Stine 

 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet - Godkendt 

 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

 

 

2. Økonomi 

 
   Punktet udgår 
    

3. Info fra ledelsen 
 

a. Fritidsdelen v. Maja 

 

Der skal laves et udeværksted i Fritten. 

I fredags var der arrangeret klubaften, som var en stor succes. 

Der er i øjeblikket fokus på konflikthåndtering, og på hvordan man passer godt på hin-

anden og på tingene. 

 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

 

Der er kommet mange nye elever, og det kræver et stort arbejde at få så mange nye 

elever til at blive en del af skolens kultur. 

Der har været arbejdsdage, hvor forældrene har lavet rigtig meget flot arbejde rundtom-

kring på skolen samt malet i bygning D. 

Pauserummet i kælderen i bygning D er færdigt og klar til brug. 

Dorte skal til årsmøde i slutningen af oktober i Danmarks Private Skoler. 

Prøveresultaterne for VPS er flotte og ligger markant over kommunens gennemsnit. 

 

 

4. Elevrådet 
 

a. Nyt fra elevrådet 

 

Der er ikke nyt fra elevrådet, da der ikke har været elevrådsmøde siden sidste bestyrelses-

møde. 
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5. Nyt fra støtteforeningen VPS Venner 
 

Der er fortsat et stort arbejde i at finde ud af, hvad vi vil og lave en plan, så der kan søges 

noget større, så indtil videre arbejder støtteforeningen på at søge mindre ting til skolen, så-

som cykler, frilæsningsbøger og lign. 

Ved juletræssalget har skolen mulighed for at reklamere, lave er bod eller lign. nede ved 

Euronics. 

 

 

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

a. Skolens vision 

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

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

 

Bestyrelsen har debatteret og godkendt den nye vision. 

 

b. To 0. klasser i skoleåret 2020/21? (D/B) 

 

Der er i øjeblikket stor søgning til skolen, så der er mulighed for at oprette to 0. klasser 

til næste skoleår. Bestyrelsen beslutter at oprette to klasser. 

 

c. Temaer/emner til strategidagen med bestyrelsen den 21. november udover overvejelser 

om to klasser/spor på visse årgange. (D/B) 

 

Jacob undersøger lokalplanen/byggemuligheder samt priser. 

Jacob og Dorte undersøger, hvilke lånemuligheder vi har i forhold til eventuel udbygning 

af skolen. 

Jette, Dorte, Maja og Jacob laver en plan for strategidagen. 

 

d. Klassekasse 

Bør der være et maksimumbeløb på klassekasser, og hvor stor en del af en lejrtur må en 

klassekasse finansiere. (D) 

 

Bestyrelsen taler om, at hvis klasserne betaler for høje beløb til klassekassen, kan det 

være svært at nå at bruge pengene. Klassekassen skal ikke finansiere basisudgifterne til 

lejrturene, og det er vigtigt at forældrene er opmærksomme på dette, og at der bliver 

informeret om det allerede i 0. klasse. 

 

 
 
 

 

7. Kommende punkter 

 
• Evaluering af digital dannelse 

• Julemarked 

• Godkendelse af budget 

• Balancen 

• Forslag om ændring af beløb til forældrebetaling af lejrtur 


