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Bestyrelse 2016-2017 
 

Mødedato: Mandag den 7.2. 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)(afbud) 
 

Medarbejdere 
Anne Krogh Rye 
Kirsten Bitsch (afbud) 
Sharelle Vandborg (suppleant) 
 

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

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
1. Godkendelse 

af dagsorden 

 Dagsorden er godkendt 

2. Meddelelser 

fra ledelsen 

• Camill

a 

• Jenny 

• Jane 

• Peter 

Årsregnskab 2016 (I modtager et 
ikke-revideret regnskab fra Tove) 
Videotilbud 
Trafik 

Der er d.d. pædagogisk aften i 
skolefritidsordningen.  
Dana og inta samarbejder omkring indkøb 
af kompenserende it programmer. 
Opgørelsen af årets regnskab optager 
ledelsen baggrunden for resultatet er 
kendt. Det skyldes primært lokallønsmidler, 
ekstra lønomkostninger og ekstra 
omkostninger i forbindelse med 
ombygningen. 
Der er forældrekredsmøde d.20. april. 
Vi har haft besøg af Aalborg kommune i 
forbindelse med justering og mindre 
forbedringer af rundkørslen. Der kommer 
asfalt på ved cykelindkørslen, markering af 
handicapbåse og der sker mindre 
forbedringer i tilkørslen ind i rundkørslen.  
Brandtrappen til naturfag kommer d. 
10.02.17 
D. 20. marts tager KB, PW og AK på 
heldagsmøde vedr. arbejdsmiljø. 
Lokalaftalen påbegyndes d. 09.02.17. 
  

3. Meddelelser 

fra formand, 

næstforman

d samt div. 

udvalg 

Nyt fra bestyrelsesseminar (se 
rundsendte slides) 
 

Fire fra bestyrelsen deltog i 
Privatskoleforeningens seminar for 
bestyrelser. Seminariet var inspirerende, 
givtigt og et godt rum for diskussioner og 
drøftelser. 
Det er tydeligt at vi skiller os ud i 
organiseringen og indflydelsesramme som 
bestyrelse og medarbejdere i forhold til 
lignende skoler. 
Seminaret gav anledning til at drøfte 
vigtigheden af at bruge tid sammen som 
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bestyrelse og med fokus på den fælles 
opgave vi har som bestyrelse.  
Der er et ønske om at flere vil deltage 
næste gang.  
 

4. Skolekreds-

møde 

Jens og PW har påtaget sig opgaven 
at gøre skolekredsmødet mere 
attraktivt. 
Den øvrige bestyrelse opfordres til at 
komme med input. 
 

Der kom input til aftenens program: 
• Den digitale færden på nettet 
• Læring og forældrerollen i dag v. 

hjerneforsker Ann Elisabeth 
Knudsen 

• Indlæring v. tidligere jægersoldat 
Nicolai Molke Leth  

Jens og Peter udarbejder et program for 
aftenen.  

5. Skolemad Bogø-gate satte snakken i gang om 
valg af madleverandør. Samtidig er 
der diskussion om madens kvalitet 
og variation. 
Vores tidligere leverandør er ikke 
længere en mulighed. 
Klostermarken flirter med Kaffé Fair. 
Hvad gør vi?’ 
Bliver hos Bogø? 
Følger i hælene på Klostermarken? 
Etablerer vores egen skolebod? 
 

Salget i boden er uændret siden vi skiftede 
til Bogø. Dog har der været flere 
henvendelser vedr. kvaliteten som enkelte 
har oplevet som svingende. 
Vores tidligere leverandører har opsagt 
samarbejdet med skolerne.  
Bestyrelsen ønsker at være undersøgende 
på alternative løsninger i fremtiden.  
Bestyrelsen ønsker at inddrage elevrådet i 
en forbruger undersøgelse og giver 
opgaven tilbage til ledelsen.  
   

6. Byggeri Status 
 

Der er møde i udvalget d. 13.02.17  

7. evt.   
 
  
 
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 

 


