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Bestyrelse 2016-2017 
 

Mødedato: Mandag den 21.3. 2017 kl. 17.00-19.30 

  (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 

 Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser 

fra ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Jane 

• Peter 

Fagfordeling 
Personale 
Valgresultater 
21st Century 
Learning 

*Arbejdsgangene i SFO evalueres i øjeblikket. I den forbindelse 
er det et mål at indfører 30 min til tetid på B sporet og 
mindske antallet af brud i børnenes leg sådan at der er en 
løbende oprydning. 
*Der er stadig et flot elevtal i klubben. 
*Der er fokus på dokumentation og feedback kulturen i Inta og 
dette belyses med 21 Century Learning Design.  
*Der afprøves pt. en ny lektiekultur i en stage 1. 
*Håndværk og Design er et nyt fag jf. ministeriet. Faget har 
billedkunstlærerens interesse og vi er i gang med at 
tilrettelægge en implementeringsplan mhp. Skoleåret 18/19 
*Fagfordelingen er i gang i begge afdelinger. 
*0. årgang 2017/18 har besøgt skolen 1. gang. Flot fremmøde 
igen. 
*Elevrådene er aktive og kommer løbende med ønsker og 
ideer til fornyelser. Senest et ønske om mere plads til 
overbygningen i pauserne og de yngste ønsker at 
klatrevæggen fjernes og der etableres en boldbane i stedet.    
*Fra Læringsmessen i Bella Centeret fik vi meget inspiration 
med særligt var der fokus på vigtigheden af at flytte fokus fra 
undervisning(lektioner) til elevens læring(hele dagen) og 
forudsætningerne for læring. 
*Udfordringer i arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet får meget 
opmærksomhed, særligt måden der kommunikeres på og 
hvordan vi giver plads til forskelligheder dette være sig i 
arbejdsgange, menneskesyn eller andet.  
*Fredsvalg i forbindelse med valg til bestyrelsen og ligeledes 
internt med valget til bestyrelsen. 
*Der arbejdes på at tydeliggøre sikkerhedsprocedurerne 
omkring vores legeområder. Alle legeområder sikres pt. hvert 
år. 

3. Meddelelser 

fra formand, 

 
 

*Bestyrelsen ønsker forsat en plads/område ved skolefesten, 
der udarbejdes en vagtplan til selve aftenen.   
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næstformand 

samt div. 

udvalg 

4. Skolekreds 

møde 

Gæstetaler 
Servering 
Klassekonkurrence 
2 x beretning 
Indbydelse 
 

Der er udarbejdet en indbydelse til alle forældre i den dansk og 
internationale afdeling. Endvidere er der lavet nye tiltag med 
en klassekonkurrencer, gæster taler mv.   
Indbydelsen sendes ud i kommende uge på dansk og engelsk. 

5. Budget 2017-

2028 

Tilbagemelding fra 
møde med Redmark 
Tilbagemelding fra 
møde med Spar Nord 
 

Budget er udarbejdet og der er lavet beregninger i samarbejde 
med skolens revisor fra Redmark. Overholdes budgettet og 
ingen uforudsete omkostninger tilfalder, vil skolen øge sin 
likviditet og dermed kunne påbegynde byggeplaner i 2020. Der 
er delte forventninger og holdninger til, hvordan skolen øger 
sin likviditet og dermed finansieringen til fornyelse af 
bygninger i 2020. Økonomiudvalget har endnu et møde med 
bank og revisor for at tydeliggøre forudsætningerne for et 
forestående byggeri. 
 

6. Byggeri Jens og Lars 
fremlægger udkast til 
”køreplan” 
 

*Udvalget har udarbejdet en overordnet procesplan for 
byggeproces, etablerings processer, flyttespor, projekteringer 
mv. Detaljeplanlægningen skal udarbejdes i et byggeudvalg 
som fremadrettet sikre en løbende orienterer til bestyrelsen 
om proces og status. 
Byggeudvalget vil bestå af både eksterne og interne 
interessenter. Hvilke kompetencer byggeudvalget præcist skal 
indeholde er ikke afklaret pt. (Bilag?) 

7. evt.   

   

   

   
 (Bilag1: Projektoverblik mangler) 
 
 
 
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) 
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Camilla Kirchoff Pedersen Jenny Rohd-Thomsen 
 
 
 
 
 
 
Jane Palsgård Nørgaard Peter Würtz 

 


