
Referat fra bestyrelsesmøde den 16. august 2017, Skipper Clement Skolen 

 

Deltagere: 
 

Forældrevalgte 

Valerie Daussin (formand) 
Henriette Frahm (næstformand) 
Lars Norup 
Lars Jon Andersen 
Ole Stein 
 
Medarbejdere 
Kirsten Bitsch  
Sharelle Vandborg  
 
Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen 
Jenny Rohd-Thomsen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 
 

 

Punkt 1 – Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendt. 

 

Punkt 2 - Meddelelser fra ledelsen: 

Afdelingsleder af SFO:  

Ca. 180 børn i SFO, derudover stor tilmelding med 55 børn til ”Klubben”. 

Der er ansat 2 nye børnehaveklasseledere efter sommerferien (Janne og Britt er ansat i vikariater) 

 

Afdelingsleder i den internationale afdeling:  

Klasserne på Inta er fyldte. 

Der er ansat tre nye lærere på Inta (Fatima, Fiona og Rossana), som alle er faldet godt til. 

Inta har fået en ny hjemmeside op at køre til forældrene i KeyStage1, hvor forældrene kan få råd og 

vejledning i, hvordan de kan støtte deres børn fagligt. Hjemmesiden hedder: www.wix.com  

Valgfag er oppe at køre på 7. klassetrin, hvor eleverne har kunnet vælge mellem flere forskellige tilbud. 

 

Afdelingsleder i den danske afdeling:  

Enkelte pladser ledige på 1. – 2. og 4. årgang. Alle andre klassetrin fyldt op. 

Kalenderen på skolens hjemmeside er tæt på færdig. Herefter kan alle forældre se, hvornår der er 

arrangementer og samtaler for hele skoleåret. 

Lærernes opgaveoversigter færdigbehandles. 

 

Leder:  

Opstartsdag for personalet med kursus i IntoWords samt efterfølgende personalemøde gik godt. 

http://www.wix.com/


 

Skolens halvårsregnskab blev gennemgået. Vi er pt 448.000 kr bagefter det budgetterede, hvilket ikke er 

tilfredsstillende.  

 

Det blev besluttet, at ledelsen til mandag den 28. august skal komme med et katalog med 

besparelsesområder påført konsekvensberegning økonomisk og pædagogisk. Ledelsen skal derudover lave 

økonomiske- og pædagogiske beregninger på, hvad et nyt fysiklokale vil koste. Der ønskes også en status 

på, hvilke besparelser der er fundet siden sidste periodeopgørelse. 

 

Der blev fastsat, at økonomiudvalget mødes mandag den 28. august kl. 14.30, hvor ledelsens udspil 

gennemgås. Her skal ligeledes besluttes om budgettet skal ændres. 

 

 

Punkt 3 – Bestyrelsesseminar den 1.-2. september 2017 

På seminariet vil der være et formøde fra 15-17 for de valgte. Lederen er med fra kl. 17-19.30. 

Kl. 19.30: Inviteres resten af den pædagogiske ledelse. 

NC og JG inviteres til programmet lørdag. 

 

Opdateret program for seminariet udsender formanden senere. Input fra bestyrelsen hertil skal komme 

senest mandag den 28. august.  

Ledelsen står for punktet fredag aften. 

Ledelsen står for organiseringen af seminariet.  

På seminariet vil bestyrelsens underudvalg blive nedsat. 

 

Punkt 4 – Årshjul 

Årshjulet blev gennemgået. Revideret udgave sendes til bestyrelsen. 

Alle mødedatoer for bestyrelsen fremgår af skolens kalender. 

 

Elevrådet: Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne mødes med elevrådet nogle gange om året, hvor bestyrelsen 

deltager i elevrådsmøderne. Der sættes datoer herfor. 

 

 

Evt. 

 

 


