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Bestyrelse 2020-2021 
 

Mødedato: 12. april kl 17.00 (på TEAMS) 
 Formøde kl. 16.00 

 
Deltagere:  
 

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

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
Josephine Naysmith 
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 

Der er fortsat en langtidssygemelding. Der forventes dog en delvis 
genoptagning af arbejde i uge 15. 
Der er to barsler i starten af næste skoleår. 
Der flyttes lokaler rundt i Skipperhuset, så hver etage rummer en årgang og 
der åbnes for lokaler kun til SFO-brug. 
Der arbejdes fortsat med lærer-pædagog samarbejdet samtidig med at de 
forskellige pædagog-roller defineres. 
Overleveringssamtaler, med de børnehaver der leverer kommende 0. 
årgang, er begyndt. 
Legepladsudvalget ser på muligheder. 
Forslag om ny modulordning: Forslaget gennemarbejdes og præciseres til 
næste møde. 
Jenny/INTA 
Cambridge fastholder deres planlagte eksamensprogram der løber uge 15-23 
Udfordringer med forsendelser UK-DK på grund af Brexit. 
Vi er udtaget til inspektion, og Jenny vil deltage i interview senere i april. 
Vi har enkelte familier, der udfordrer vores karantæneregler. 
Nye planer for Key Stage 3: Færre sprog på skemaet afløses af idræt og 
billedkunst. 
Der er travlt med opgaveoversigter for kommende skoleår. 
Også i INTA er der langtids delvise sygemeldinger. 
Alle klasser er fyldte til næste skoleår incl S11, der får 16-18 elever. 
Der er nedsat en styregruppe, der skal undersøge mulighederne for at 
etablere en international børnehave. 
Lego vil gerne bruge os som test-skole. Vi siger ja tak. 
Anne/DANA 
Der arbejdes med endnu et sæt nye retningslinjer og selv om skolens 
normale organisering ikke passer særlig godt til Corona, gør lærerne det 
ufatteligt godt. 
Vi glæder os hver gang en ny gruppe elever kommer tilbage, men vi erfarer 
også, at nogle af vore elever er ramt på deres trivsel i den aktuelle periode. 
Derfor er det godt, at UVM har sendt os et pænt beløb til at hjælpe med 
disse udfordringer. 
Der er særlige udfordringer omkring gennemførsel af lejrskoler. 
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Fagfordelingen for næste skoleår er på plads. Vi får brug for to 
barselsvikarer. 
Alle klasser incl. kommende 0. årgang til næste år er fyldt op med 
undtagelse af kommende 1. og 2. årgang, hvor der er ledige pladser. 
PW 
Vi har haft virtuelt besøg af DP’s formand Karsten Suhr, der var begejstret 
for vores foreløbige arbejde med ”Socialt ansvar”. 
Vores test-program virker. Vi har ansat en ung mand til at koordinere 
tirsdag og fredag. 
Vi har ansat Tine Vejlby Jeppesen i en fast stilling. 

3. Meddelelser 

fra formand, 

næstformand 

samt div. 

udvalg 

 Skolekredsmødet udsættes. 
Der skal fastsættes to skolekredsmøder grundet vedtægtsændringerne. 
Der skal findes en fredag-lørdag til bestyrelses-seminar i efteråret. 
Ledelsen får til opgave at komme med forslag til datoer. 
God debat om vedtægter. Spørgsmål rettes til vores juridiske vejleder. 
Socialt ansvar: Intet nyt. 

4. Revideret 

årsregnskab 

2020 

 Regnskabet blev gennemgået med begejstring over et ekstraordinært højt 
overskud, der blandt andet kan forklares af mange Corona-aflysninger og 
ikke mindst af det øgede elevtal. 
 

5.    

6.    

7.    

8. evt.   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


