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Bestyrelse 2016-2017 
 

Mødedato: Tirsdag den 1.11. 2016 kl. 17.00-19.00 

  (Formøde kl. ??) 
 

Deltagere: 
 

Forældrevalgte 
Valerie Daussin (formand) 
Henriette Frahm (næstformand) 
Jens Pedersen 
Lars Norup 
Lars Jon Andersen 
Lucia Mortensen (suppleant) 
 

Medarbejdere 
Anne Krogh Rye 
Kirsten Bitsch  
Sharelle Vandborg (suppleant) 
 

Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen 
Jenny Rohd-Thomsen 
Jane Palsgård Nørgaard 
Peter Würtz 

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
1. Godkendelse 

af dagsorden 

Bemærk at mødet skal slutte 19.00, da 
Martin Thisted kommer og laver et 
gruppeinterview, mens I spiser. 

 

2. Meddelelser 

fra ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Jane 

• Peter 

 Der er forsat meget interesse for skolen, der 
er særlig mange ansøgere til mellemtrinet og 
overbygningen. 
Ca, 300 elever fra andre internationale skoler 
besøger skolen til en fælles atletikdag for de 
internationale skoler. Næstegang d. 1-2/6 
2017 
Haloween festen er gennemført i SFO. 
Klubben fungere godt og der er forsat 
tilmeldinger.  
Introduktionsaftnerne er gået godt.  
Fremmødet har været godt, og desværre må 
vi skuffe mange igen i år i forbindelse med 
optag til næste skoleår. 
Violin og cello undervisningen er gået i gang. 
Hjemmesiden er så godt som klar, det ser vi 
meget frem til. 
 

3. Meddelelser 

fra formand, 

næstformand 

samt div. 

udvalg 

Økonomiudvalget 
Byggeudvalg 
Ansættelsesudvalg 
Kommunikationsudvalget 
Strategiudvalget 
IT-udvalget 
 

Der har været afholdt møde i 
økonomiudvalget med fokus på budget og lån 
til byggeri. 
Der afholdes møder med forskellige aktører 
(banker)som kunne være interessenter til 
den forhåbentlig forstående ombygning.   

4. Ny SFO-

model 

Som meddelt ved slutningen af vores 
bestyrelseslørdag, har JRT udarbejdet 
et forslag. Dette fremsendes som bilag 
inden mødet til drøftelse og evt. 
beslutning. 
 

Der fremlægges et udkast på en ny model i 
SFO. Modellen diskuteres og der ønskes at 
lægge op til en mere dybdegående 
undersøgelse af dels behovet for en ændring 
og en tilsvarende konsekvensberegning af en 
evt. ny model.  

5. Budget 2017 Forhåbentlig har I læst det fremsendte 
1. udkast (4.10.2016) og er klar med 

Ændringer, juteringer eller tilføjelser sendes 
til Peter W snarest. Punktet behandles igen 
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kommentarer og evt. ændringsforslag. 
Økonomiudvalget mødes fredag og har 
derfor også friske input. 
 

på næste bestyrelsesmøde.  

6. Evt. Flytte bestyrelsesmødet den 

28.11.16 til den 05.12.16? 

Mødet flyttes  
Afbud fra JP til d. 05.12.16 

   

   

   

   
 
Til underskrift 
 
 
 
 
Valerie Daussin (formand) 
 
 
 
Henriette Frahm (næstformand) Jens Pedersen 
 
 
 
Lars Norup  Lars Jon Andersen 
 
 
 
Lucia Mortensen (suppleant) Anne Krogh Rye 
 
  
 
Kirsten Bitsch   Sharelle Vandborg (suppleant) 
 
 
 
Camilla Kirchoff Pedersen Jenny Rohd-Thomsen 
 
 
 
Jane Palsgård Nørgaard Peter Würtz 

 


