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Bestyrelse 2016-2017 
 

Mødedato: Mandag den 9.1. 2017 kl. 17.00-19.30 

  (Formøde kl. 16.00) 
 

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 

 Dagsorden er godkendt 

2. Meddelelser 

fra ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Jane 

• Peter 

Elevtal pr. 1.1.2017 
Personale 
Jane: 

• Arbejdet er begyndt 
mht. kommende 
skoleår.  

•  

Elevtal: 
God udvikling i SFO og elevtallet stiger i 
klubben. Fuldtallige på personalesiden. 
 
Der arbejdes på rammen omkring personalets 
torsdagsmøder. Der arbejdes med 
begreberne klasseteam, primærteam og 
fagteam. 
Der er fortsat stor elevsøgning på særlig 5. 
årg. og 7. årg. 
 
Planlægningen af det nye skoleår er så småt 
gået i gang, her har der været interesse for 
at skabe flere valghold.  
 
Et forældreinitiativ har skabt en international 
madskole for 4. -5. årg. i sommerferien. Der 
bliver pt. 20 pladser. Alle pladser er allerede 
optaget. 
 
SSP (skole, socialforvaltningen og politi) har 
haft det obligatoriske møde og der er ingen 
akutte problematikker skolens skal forholde 
sig til pt. 
 
 

3. Meddelelser 

fra formand, 

næstformand 

samt div. 

udvalg 

 
 

Der er ingen meddelser fra formanden      
 

4. Procedurer i Med henblik på at kunne give svar til 
et forældrepar færdiggøres 

Der er to justeringer i materialet, hvorefter 
det er godkendt i bestyrelsen og fremadrettet 
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forbindelse 

med ophør af 

samarbejde 

”forældreudgaven” af det skriv, vi så 
på ved decembermødet. 
 

vil forefindes på skolens hjemmeside samt 
forældreintra.  

5. Økonomi • Endelig vedtagelse af budget 
2017 

• Tilbagemelding fra møde med 
revisorer fra Redmark 
(VD/HF/PW) 

• Tilbagemelding fra møde med 
evt. bygherre (LN/Jens P) 

 

Der har været møde med skolens revisor 
med henblik på rådgivning i forbindelse med 
et ønske om at ombygning. 
Her modtager skolen et forslag til en 
finansieringsmodel. 
Likviditeten er skolens afsæt for den 
fremadrettede finansiering og derfor skal vi 
konsolidere vores likviditet.  
      
Byggemødet er d.d. Ikke afholdt. Når mødet 
afholdes vil punkterne være facilitering af 
aktører og plan for processen. Flere firmaer 
har tilkendegivet at de gerne vil lave et bud 
på omkostningerne i forbindelse med en evt. 
tilbygning/ombygning.  Pt. afventer vi fra TL 
Byg.  

6. Valg-

procedurer 

VD og Jane fremlægger nye og præcise 
retningslinjer. 

 

7. Ny 

hjemmeside 

Så er den nye hjemmeside i luften. 
PW modtager feedback til IT-
afdelingen 

Hjemmesiden er i luften. Der mangler 
genveje til bestyrelsen og vi ønsker at 
referater er tilgængelige. Derpå ønskes der 
henvisning til oversættelser. 
 

8. evt. 

 

 Referater vil fremadrettet sendes til 
bestyrelsen 2 arbejdsdage efter sidste møde 
til eventuelle kommentarer. Referatet vil 

derpå forefindes på hjemmesiden.   
Originalen skrives under ved næste møde.  

   

   

   
 
 
 
 
 
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 
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Jane Palsgård Nørgaard Peter Würtz 

 


