
1 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2022  

fra kl. 16.30.-18.30.  

 

 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: 

Jacob Lunding, formand Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten, afbud 

Dorthe Myndal Fogtmann, næstformand Dorte Lindhardt, skoleleder 

Denis Vrzogic Eva Landert, medarbejderrepræsentant 

Mette Wolfsberg Jette Nord, viceskoleleder  

Henriette Bergh Andreassen  

 
1. Dagsorden 

a. Valg af referent 
Eva 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet 
Godkendt 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
Udført. 

 
2. Økonomi (fast punkt) 

a. Balancen blev fremlagt. 
 
Økonomien ser fortsat god ud.  
 
Status ansættelser  
 
Jette gennemgik også de personalemæssige rokader ud fra et økonomisk synspunkt. 
 

3. Info fra ledelsen 
a. Skoledelen v. Dorte og Jette 

 
- Fritten er fortsat personalemæssigt udfordret. 
- status fagfordeling og skema 
 
Dorte orienterede og den nye måde at gøre lærernes arbejdstid op. Arbejdet med lærernes 
nye arbejdstidsopgørelse i forbindelse med overenskomsten er gået godt. 

Skemaer er færdige 😊 
 

4. Elevrådet 
a. Nyt fra elevrådet, punktet udgår 
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5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B). 

- Skolens fødselsdag d. 2. sep. (D) 

Vi gør, som vi plejer 😊 Kagebord, bestyrelsens grill- og øl-bod osv. 
Skolen planlægger sin del, bestyrelsen planlægger sin del. 
Der er usikkerhed om, hvorvidt forældreforeningen ”VPS’ venner” stadig eksisterer.  
 
- Info om samfundsværdierne (Danmarks Privatskole) input fra bestyrelsen (D)   
 
Dorte orienterede om privatskoleforeningens ”kodex” for samfundsværdier og medarbej-
dernes debat om/arbejde med på et personalemøde.  
Plancherne tages med på første bestyrelsesmøde i næste skoleår mhp. at aftale, hvordan 
bestyrelsen vil arbejde med punkterne. 
 
- Forøgelse af beløbet for IKKE at deltage i arbejdsweekenderne (D/B) 

 
Det er et stort problem, at der er faldende deltagelse på skolens forældrearbejdsdage.  
Hensigten med dagene tages op på forældremøderne. Det er ikke et ønske fra skolens side 
at modtage penge fra forældrene, men derimod er der et stort ønske om, at forældrene del-
tager på disse forældrearbejdsdage. Det handler om at leve op til skolens værdier, hvilket 
også gælder forældrene. Det forpligter at vælge VPS! Det tages også op med Kontaktforæl-
drene. 
Der er tale om, at det måske skal kaldes fællesskabsdage i stedet for forældrearbejdsdage. 
 
Først og fremmest ønsker bestyrelsen, at forældrene vil deltage og prioriterer at være en 
del af fællesskabet på skolen. Men ellers er bestyrelsens holdning, at prioriterer man som 
forælder anderledes, bør det koste økonomisk, da skolen da skal ud at købe håndværkerti-
mer. 
 
Der kommer en forøgelse af beløbet. Hvor stort beløbet skal være besluttes på kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
- Vedtægter til gennemsyn. Hvordan? Jacob melder ud (I) 
Tages op på næste møde. 
 
 

- Forældrebetaling for forplejning på lejrskoler. 

Lejrskoler er generelt steget pga. almindelige prisstigninger. Bestyrelsen fastsætter beløbet 

til forplejning på lejrskoler til 100 kr. pr døgn. Det gælder fra kommende skoleår. 

 

6. Tilbagemeldingspunkt 
 

7. Eventuelt 
 

8. Elev-, personalesager og andet  
a. Elever (Ind- og udmeldte elever) 
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b. Personale 
c. Andet 
d. Info fra VPS´ venner 

Dorte Mynddal kontakter foreningen og minder om skolens fødselsdag med henblik på det 
traditionelle lotteri.  
 

 
9. Kommende punkter 

 
- Beslutning: Beløbets størrelse for ikke at deltage på arbejdsdagene. 
- Vedtægter til gennemsyn. Hvordan? Jacob melder ud (I) 

 
 


