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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
Mandag den 12.02.18 kl. 17.00 
Sted: Lærerværelset  
 

 Punkt 1  

ORIENTERING Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

  
 Punkt 2  

ORIENTERING 
Meddelelser fra ledelsen 

o Anne 
o Peter 

Resultatopgørelsen: Negativ afvigelse på ca. 700.000. Vi kommer ud med et pænt overskud 
på 1.730.000. 
 
Pædagogisk/Personale-weekend den 26.-27. jan: Vi havde en rigtig god tur. Der var 91 
medarbejdere der deltog. 
Om fredagen blev skolens værdier diskuteret med oplæg fra ledelsen og efterfølgende 
gruppearbejde.  Tilbagemeldingerne herfra bliver nu bearbejdet i et samarbejde mellem MIO 

   SKIPPER CLEMENT SKOLEN  
 

MØDE INDKALDT AF PW  

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

DELTAGERE 

Forældrevalgte 
Valerie Daussin (formand) 
Lars Jon Andersen 
Ole Stein 
 
Medarbejdere 
Kirsten Bitsch  
Sharelle Vandborg 
 
Ledelse 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 

AFBUD FRA 
Lars Norup (fratrådt), Camilla Kirchoff Pedersen,  Jenny Rohd-
Thomsen,  Henriette Frahm (næstformand) 

REFERENT AK 
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og ledelsen. 
Om lørdagen havde vi en oplægsholder udefra til at fortælle om 21th Century Skills. 
 
Personale: Lærer Rune Meier har fået bevilliget orlov i nuværende skoleår. Han ønsker en 
forlængelse heraf. Bestyrelsen imødekommer ikke dette, da det ikke er uddannelsesrelateret.  
 
Bilag for ”Procedure for ophør af samarbejdet” blev udleveret. Proceduren bliver sat på som 
punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 
Skolen har været indkaldt til et møde på skoleforvaltningen den 7. feb angående kommunes 
behov for flere pladser til international undervisning. Intet blev besluttet, men skolen kan 
forventes at blive indkaldt til et nyt møde i foråret. Her ønskes deltagelse fra bestyrelsen  
 
Skolens elevtal er lige nu 774 elever.  
I den danske afdeling har vi kun 3 pladser ledige i 1. klasse, ellers er alle klasser fyldte med 
dertilhørende venteliste. 
Optag til kommende 0. klasse 2019/2020: 36 elever er optaget, flere skal til samtale. 
Derudover skal der gøres plads til eventuelle omgængere fra vores nuværende 0. klasse. 
Optage til kommende 7. klasse 2019/2020 er lukket.  
Optag til kommende 10. klasse 2019/2020 er lukket. 
 

 
 Punkt 3  

ORIENTERING 
Meddelelser fra formand og næstformand samt diverse udvalg 
 

Bestyrelsen forsøger at være repræsenteret til det kommende bestyrelsesseminar i 
Svendborg. 
 

 
Punkt 4 

ORIENTERING Bankskifte 

Vi sammenligner tilbuddene fra bankerne. 

 
Oversigt udleveret med økonomien bag det nye fysiklokale. I denne sammenhæng blev 
skolens likviditet diskuteret.  
 
Ved at beholde nuværende bank kan vi med deres nye udspil vente med at lægge lån om, til 
det store lån skal lægges om i forbindelse med nybyggeri.  
 
Bestyrelsen ønsker dog at indbyde vores nuværende bank til et ekstra møde i 
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økonomiudvalget, hvor spørgsmål til renten på kassekreditten, optagelse af nyt 
realkreditlån samt fremtidig rådgivning skal vendes. 
 

 
Punkt 5 

DISKUSSION Valg og forældrekredsmøde 

Planlægning 
Hvem har ansvar for hvad? 
Status på kandidater 

Forældrene er orienteret om valg til bestyrelsen via Forældreintra ud fra beslutningerne på 
sidste bestyrelsesmøde. De kan opstille deres kandidatur frem til den 26. feb. Dernæst 
udsendelse af materiale til forældregruppen samt afstemning frem til den 23. marts.  
Til skolefesten vil forældrene i år modtage en stemmeseddel ved indgangen med 
kandidaternes navne. Denne kan afleveres i stemmeboksen, inden de går hjem. 
 
Forældrekredsmødet ligger den 18. april fra 19-21. 
Vi undersøger, om det er muligt at få en oplægsholder ind og lave et oplæg om de unges brug 
af sociale medier, og hvad vi som forældre skal være opmærksomme på i denne 
sammenhæng. Oplægget og forældrekredsmødet vil lægge i forlængelse af hinanden med 
oplæg fra 17.30-19, dernæst forældrekredsmøde fra 19-21. Skolen vil være vært med lidt let 
mad. 
 
Vi udsender i år en særskilt invitation til forældrerådene til arrangementet, hvor vi opfordrer 
dem til at få flere fra forældregruppen med sig. Derudover vil der igen være kagemand til den 
klasse, hvor der er flest forældre repræsenteret fra. 

 

 
Punkt 6 

DISKUSSION Klasseforældreråd 

Forslag til politik diskuteres. 

Skolen har revideret vores politik for arbejdet i forældrerådene. Ændringerne blev diskuteret og 

endeligt besluttet. 

Personalet bliver orienteret om den nye politik i uge 7, hvorefter den sendes til de nuværende 

forældreråd. Politikken træder i kraft fra august. 

 
 Punkt 5  

EVT.  
Der stilles spørgsmål til, hvor forældrene kan se skolens politikker. 

Ledelsen undersøger dette til næste møde. 
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Til underskrift 
 
 
 
Valerie Daussin (formand)  Henriette Frahm (næstformand) 
 
 
 
Ole Stein   Lars Jon Andersen 
 
 
 
Kirsten Bitsch  Sharelle Vandborg  
 
 
 
Camilla Kirchoff Pedersen Jenny Rohd-Thomsen 
 
 
 
Peter Würtz   Anne Krogh Rye 
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