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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. december 2022  

 

 

 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: 

Jacob Lunding, formand Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten 

Qasam Ahmad Dorte Lindhardt, skoleleder 

Denis Vrzogic Eva Landert, medarbejderrepræsentant  

Mette Julie Hørning Jette Nord, viceskoleleder  

Henriette Bergh Andreassen Elevråd: Aviaja Raben og Julius Trap - afbud  

 
 
 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent 
Maja skriver referat 

 
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet - godkendt 

 
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde – referatet godkendes med enkelte rettel-

ser 
 

 
2. Økonomi (fast punkt) 

 
a. Balancen fremlægges (JK)  

Jette gennemgår balancen – det kan ses, at alting er steget i pris, og at skolen har et øget 
antal SPS-elever, som belaster økonomien. 
 

 
3. Info fra ledelsen 

 
a. Fritidsdelen v. Maja 

Orientering om personalesituationen fremadrettet. 
Klubben er populær. Kælderen er stadig ikke optimal til brug, og pavillonen bruges lidt i ste-
det. 

 
b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

- Mads har lavet energiudregninger, som er sendt til bestyrelsen. 

- VPS skifter bank fra Handelsbanken til Ny Kredit. Dette sker ultimo december. 

- Brug af svømmehallen i Frederiksværk bliver fremover dobbelt så dyr, når 5. klasse har 

svømning. Priserne i Helsinge undersøges. 
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4. Elevrådet 

 
a. Nyt fra elevrådet  

Punktet udgår pga. afbud. 
 

 
 

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

a. Godkendelse af referat (der er blevet skrevet frem og tilbage) fra sidste møde (B) 

Referat godkendt. 

 

b. Godkendelse af budget (O/B) 

Budgettet blev gennemgået. BS behandler budgettet på internt møde og melder tilbage 

primo januar. 

 

c. Bestyrelsesansvarsforsikring (O) 

Dorte orienterede. Jacob undersøger hos privatskoleforeningen. 

 

d. Den pædagogiske røde tråd i Fritten (O/D) 

Debat: Hvordan kan Fritten synliggøre og beskrive de pædagogiske indsatser og pædagogi-

ske principper, de arbejder efter – også for at optimere fremtidig rekruttering og fasthol-

delse?  

Ledelsen arbejder videre med problemstillingen i deres regi og tager det med til kommende 

BS-møde. Sparer evt.  med Mette. 

 

e. Overgang mellem skole og Frit  

Debat: Hvordan sikres at beskeder vedr. elevers gå-hjem-tid modtages i Fritten i overgan-

gen mellem Skole og Frit (kl. 13).  

Problematikken drøftes på Husmødet i C d.18.01.23 med henblik på en fast aftale. Der skri-

ves ud til forældre med nyere og tydeligere retningslinjer. 

 

f. Flere børn i klasserne, hvordan? (D) 

Punktet rykkes til kommende møde. 

 

g. Opgavefordeling i forbindelse med julemarked (B) 

Markedet foregår i Lille Skolegård og Frit-Haven. BS står for grill og fadølsbar. Velkomst kl. 

15.30, boderne åbner efter Luciaoptog.  

 

h. Forældrearbejdsdagene ønskes omdøbt til fællesarbejdsdage. Skal ledelsen og bestyrelsen 

være til stede? (D/B) 

Fremadrettet kaldes arbejdsdagene ”Fællesarbejdsdage”. Anden del af punktet udskydes til 

kommende bestyrelsesmøde. 

Orientering fra Dortes og bestyrelsens møde med kontaktforældrene, som bl.a. afstedkom, 

at der bliver afholdt ”fyraftensmøder” i klasserne med samme tema (fællesskab, værdierne, 

”vores skole”…), hvor Dorte sammen med kontaktforældrene i de respektive klasser invite-

rer. 
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Corona har haft stor betydning for følelsen af tilknytning til skolen. 

Der arbejdes på en ”vid bog” / idekatalog med henblik på at fremme sociale arrangementer 

og trivselsforældrenes øvrige arbejde. 

 

 

 
6. Tilbagemeldingspunkt 

 
 

7. Eventuelt 
 
 

8. Elev-, personalesager og andet  
 

a. Elever (Ind- og udmeldte elever) 
 

 
b. Personale 

VPS har fået en opsigelse. Læreren har fået job indenfor en helt anden skoleform. 

Ny lærer i udskolingen er startet d. 1. december  

 
c. Andet 

 
d. Info fra VPS´ venner 

 
 

9. Kommende bestyrelsesmøder 
D. 8.2., 12.4., 12.6.  

 
Kommende punkter: 
 

- Svømning på VPS fremadrettet. 

- Den pædagogiske røde tråd i Fritten. 

- Flere børn i klasserne… hvordan? 

- Oversigt over ledige pladser i klasserne.  

 
 
 


