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Bestyrelse 2020-2021 
 

Mødedato: Tirsdag den 8.6. kl 17.00-19.30 (incl. let servering) 
 Formøde kl. 16.00 

 (Vi placerer os med afstand i personalerummet) 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein AFBUD 
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 
Louise Host Hagh Paydari 
Pia Leding Vendelbjerg 
Louise Esko Refshøj 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
Josephine Naysmith 
Claus Gajhede 
Birgitte Pedersen (controller) 

Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen 
Jenny Rohd-Thomsen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser fra 

ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Anne 

• Peter 

 Camilla/SFO 
En Pædagog er sygemeldt med barselsgener, mens en anden 
er på vej tilbage efter langtidssygemelding 
Ole er stoppet og gået på seniorpension 
Der er samtaler til de to barselsvikariater fredag i uge 24. 
Feltet er begrænset. 
Vi har været ramt af Corona og måtte hjemsende både 
elever og medarbejdere 
Der arbejdes på ombygning i Skipperhuset, hvilket blandt 
andet resulterer i et fint køkken 
Næste arrangement for kommende 0. årgang er 11.6.  
Jenny/INTA 
Næste skoleårs skemaer er færdige. Den 5. EuroClass har 
medført ekstra pres på faglokaler eksempelvis fysik. Vi har 
derfor måttet inddrage lektionen torsdag kl 14.30-15.15 til 
undervisning, hvilket får indflydelse på lærermøderne. 
Der arbejdes på opgaveoversigter for både dette og næste 
skoleår 
Den lille gruppe, der undersøger mulighederne for etablering 
af en international børnehave, har talt med forskellige 
mennesker i den anledning. Efter sommerferien er det 
nødvendigt med en principbeslutning, om det overhovedet er 
en aktuel ambition vi vil bruge ressourcer på nu og her. 
Der er i øjeblikket 160 elever på venteliste til INTA 
Årets eksamener er gået godt. Kun en dag har været 
påvirket af Covid 
S6 og S8 har været på lejrskoler. Stor succes. 
Vi fortsætter vore samarbejde med LEGO 
Nyansat tysklærer til INTA hedder Helene Bergman 
Stephanie Fiveash har sagt op. Hendes job deles mellem 
Amy Roberts og Rutendo Masuko  
Anne/DANA 
Det er dejligt at have alle elever tilbage. 
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Vi glæder os over at kunne bruge tildelte midler på 
ekskursioner, faglige løft og tolærerordninger. 
5.-6. og 8. klasse har været på lejrskoler. Stor succes. 
Corona har været og er en kæmpestor opgave med op til 
100 mails/pr dag, der skal besvares. Døgnet har ikke timer 
nok. 
Vi har haft besøg af vores tilsynsførende på en dag, hvor vi 
manglede 30 medarbejdere. Bent bemærkede kun den 
sædvanlige arbejdsro, glæde og fordybelse. Siger noget om 
vores velsmurte organisation. 
Der optages elever til kommende 4. årgang, hvor der øges 
fra 20 til 24 elever pr klasse. 
Kommende 7. årgang mødes 9.6. Dertil kommer en række af 
specialdage inden sommerferien med klasselærerdag, 
idrætsdag og sommerafslutning. 
PW 
Ud over Helene har vi ansat to barselsvikarer, der begge 
forlader folkeskolen for at få en kortvarig ansættelse hos os. 
Sidste Skoledag var lige så rolig og hyggelig som andre år 
Vi planlægger dimission – klassevis, men festligt 
Efter sommerferien skal der repareres tag på hallen, og i 
samme forbindelse monteres et solfangeanlæg. Anlægget 
tjener sig selv ind på ca 6 år, hvorefter det giver overskud. 
Hertil kommer pædagogiske og miljømæssige gevinster ved 
etableringen. 
Jenny har samtidig med at hun har passet sin lederstilling 
færdiggjort og bestået sin MBA-eksamen. STORT TILLYKKE 

3. Meddelelser fra 

formand, 

næstformand 

samt div. udvalg 

Resultat af 
konstituering 
Forretningsorden 
Årshjul 2021-2022 
Seminar 

Bestyrelsen sender tak og anerkendelse til stab og ledelse 
for håndtering af Corona-udfordringerne. 
Konstituering: 
Formand: Sabina 
Næstformand: Marit 
Ansættelser: Lars. Suppleanter: Pia og Louise 
I tilfælde af at SV ikke kan deltage i 
læreransættelsessamtaler, tager Claus over 
Forretningsordenen revideres evt. efter skolekredsmødet 
Årshjulet rundsendes til kommentar/godkendelse. 
Ledelsen kommer med et forslag til mødedatoer næste 
skoleår 
Bestyrelsesseminar 24.9.-25.9 
Der har været rygtedannelse om dårlig Covid-
kommunikation i INTA. Forældrene henvises til Jenny 

4. Økonomi Revideret budget 
Kvartalsregnskab 

Birgitte fremlagde begge. 
Der er glæde over, at økonomien fortsat er langt bedre end 
forventet 

5. Ny 

modulordning i 

SFO 

CKP fremsender 
inden mødet en 
oversigt over 
økonomiske 

konsekvenser og 
argumenter for 
ændringen 

Beslutning: 
Det billigste modul ville efter inflationssikring koste 
1040kr/måned. Hvis vi øger prisen til 1050kr/måned/fuld tid 
og 200 børn går i SFO, så passer pengene. 

Dette blev vedtaget. 
Næste skoleår betales både SFO og skolepenge månedsvis. 

6. Skolekredsmøde Status på 
tilmeldinger 
Diverse aftaler 

Der er i skrivende stund tilmeldt 12 incl. enkelte 
bestyrelsesmedlemmer 
Vi afholder mødet i auditoriet 

7.    

8.    

9. evt.  TV2 ønsker at bruge Skipper Clement i en programrække om 
forældre, der flytter deres børn fra folkeskolen til private 
skoler. 
Formanden takkede Louise og Josephine for tiden og 
indsatsen i bestyrelsen og overrakte dem en lille gave. 
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