
 

1 
 

Bestyrelse 2020-2021 
 

Mødedato: Onsdag 17.2.2021 kl 16.30 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: 

Nedlukning og nødundervisning på skolen: 
Pædagogerne har gjort et godt stykke arbejde under 
nedlukningen, hvor de har støttet de børn, som har været på 
skolen med at gennemføre dagens undervisningsprogram. Vi har 
haft ca. 15-20 børn i perioden, så det er et lavt antal 
sammenlignet med landsgennemsnittet på 10 %. 
Hverdagen: 
Vi er nu i gang igen under nogle retningslinjer, som ligner dem vi 
havde før nedlukningen. Pædagogerne arbejder primært i den 
klasse, hvor de er kontaktpædagog, og så samles vi i ydertimer.  
Personale: 
Vi har i den sidste tid brugt en del tid på samarbejdet imellem 
lærere og pædagoger i den internationale afdeling.  
Vores møde omkring fremtidens Skipper SFO/pædagoger på 
Skipper Clement Skolen og de udfordringer, som skulle håndteres, 
har vi ikke kunnet afholde endnu pga. coronasituationen, men det 
forventer vi kan afholdes inden længe. 
Antal børn i SFO og klub: 
På nuværende tidspunkt har vi 167 børn på modul 1 og 40 på 
modul 2 i SFO. Der er 42 børn tilmeldt klubben. 
 
Jenny: 
Enrolments 
Stage 1 is full with 22 students, all other classes with waiting lists 
except next year's Stage 11. Some difficulty as families planning 
to leave have not been able to and those wanting to move to 
Aalborg to take up posts have not been able to either.  
Fagfordeling 
Underway but not finished. We are changing some subjects in KS3 
as Cambridge has published its new curriculum overview. We will 
introduce “Art and design” and “Sport” to Stage 9. Some science 
lessons are reduced in number.  
We will be lacking a german teacher for some classes and also 
Danish as a second language. 
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We are reviewing the sports programme for the whole school and 
looking for ways to improve what we do. The plan is out for 
review with the sports teachers and then we need to book the 
facilities so we know when the sessions outside of school will take 
place. 
International Børnehave 
Slowly starting up the process. Parents have been asked if they 
want to participate and we now have a little group to go forward 
with. 
INTA exams 
Cambridge exams go ahead as normal this year, so we are 
teaching students accordingly in the oldest classes.  
Back to school 
Great to see the smallest children in school again!   
 
Anne: 
Corona-situationen 
De skiftende udmeldinger fra regeringen, undervisningsministeriet 
og sundhedsstyrelsen ændrer hele tiden på, hvad vi skal gøre. 
Jeg bruger pt en stor del af min arbejdstid på kommunikation med 
forældre og personale om Corona-situationen. 
Forældrehenvendelser er faldet væsentlig efter 
spørgeskemaundersøgelsen. 
Ift. Corona-situationen har nogle af de store emner været: Fuldt 
skema/nød-undervisning med reduceret skema, lejrskoler, 
håndtering af sygdom/fravær/hjemsendelse af syge elever, 
testning af personale, eksamen for udskolingselever, opdeling af 

områder samt antal klasser pr lærer. 
Personalepleje 
Lige som mange andre, som der grundet den nuværende 
samfundssituation er trætte af omstilling, er lærerne ligeledes 
dette. De bliver gang på gang bedt om at omstille sig fra den ene 
dag til den anden. Fra fysisk undervisning med mange regler for 
gennemførelse af undervisningen - til fjernundervisning hvor alt 
skal tænkes nyt - til en blanding mellem fysisk undervisning samt 
fjernundervisning – hele tiden med nye regler for gennemførsel, 
testning, krav til afstand osv. 
De gør det ufattelig godt (!), men det begynder for flere af dem at 
have indvirkning på deres motivation samt stress-niveau. 
Jeg har derfor en del samtaler, hvor der samles op på, hvordan de 
har det. 
Fagfordelingen 
Fagfordelingen for kommende skoleår er godt i gang. Lærerne 
ønsker de fag og klasser, de kunne tænke sig, og der danner sig 
et billede af hvilke profiler, vi skal ud at ansætte. 
Ingen tvivl om at fagfordelingen er sværere, end den plejer, da 
den ekstra 10. klasse vender rundt på en masse, som har 
indvirkning på mange lærere. 
Jeg har pt mange daglige møder med lærere herom for at få det 
hele til at gå op, så alle store udfordringer er løst, inden vi har 
fagfordelingsmøde den 4. marts. 
Elevoptag 
Her er intet nyt at påpege. 
Alle pladser er fortsat optaget til kommende 0., 7. samt 10. 
årgang. 
Der er ind til videre kun 1, der er sprunget fra til kommende 0. 
årgang grundet skoleudsættelse til næste skoleår, hvor jeg optog 
en ny dagen efter. Der er generelt større søgning og efterspørgsel 
til denne årgang, end der har været de seneste år. 
Vi har pt kun pladser på nuværende 0. årgang samt nuværende 1. 
årgang, hvor der er 17 elever pr klasse. 
Inden for de kommende måneder starter optag til udvidelsen af 
kommende 4. årgang fra 20 til 24 elever samt klassedeling af 
nuværende 6. årgang. 
 
PW: 
Møde med øvrige privatskoler i Aalborg.                                                                      
Vi havde møde i sidste uge, og det er igen påfaldende, så 
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forskellige de 11 frie skoler i Aalborg Kommune er, når vi snakker 
økonomi, logistik og pædagogik. Det kom blandt andet også til 
udtryk her ved de yngste elevers come back for nylig. Der er dog 
stadig basis for megen god sparring i dette forum. 
Dyst om kviktest.                                                                                                 
KL sendt jo en mindre chokbølge gennem friskole-Danmark med 
beskeden om, at vi selv skulle stå for kviktest af vore 
medarbejdere. Pres fra DP, Friskoleforeningen, FSL og mange 
flere fik imidlertid KL til at komme til fornuft. Vi er fra uge 9 en del 
af det samlede kommunale skoletestprogram.                     
Igen mange hele og delvise langtidssygemeldinger.    
Vi har i øjeblikket en hel og 3 delvise sygemeldinger. Årsagerne er 
både fysiske og psykiske. I de tilfælde hvor det handler om stress, 
findes kilderne både privat og på skolen. Vores beredskab består 
af samtaler med nærmeste leder, betalte psykologtimer og 
hensynsfuld tilbagetrapning. Vores AMO har naturligvis også fokus 
på denne udfordring.                                         
Nye toiletter, forandret forkontor og billedkunstlokale på 
vej.                                                                                        
Glæd jer til at kigge forbi. Der er en limtræsbjælke på vej ind, og 
dermed er der basis for en snarlig ibrugtagelse af det nye 
billedkunstlokale, der også skal bruges af SFO. I toppen af 
hovedbygningen knokles der med etablering af nye toiletter. Der 
er ikke nogen prognose, men det skrider hurtigt frem deroppe. I 
løbet af uge 8 vil der blive flyttet rundt i forkontoret, således at 
der er 5 arbejdspladser klar, når Gitte Hyldig tiltræder 1.3. 
Første konkrete møde om HAL 2.                                                                          

Og så kan jeg næsten ikke få armene ned, efter at NC og jeg har 
haft første uforpligtende møde med vores arkitekter, hvor vi så de 
første spæde skitser for HAL 2. Gymnastik/drama/dansehal med 
forhøjet scene, kælder med flotte og store omklædningsrum, 
billedkunstlokaler med masser af lys, mobile øvelokaler til 
Kulturskolen, glaskorridor til personalerummet og ikke mindst en 
rooftop-løsning med boldbane, staffelier og reklameplads. Glæd 
jer til bestyrelsesseminaret, hvor Jesper vil komme og fremlægge 
sine tanker. 
 

3. Meddelelser fra 

formand, 

næstformand 

samt div. udvalg 

Opsamling fra 
DP’s webinar. 
Hvordan 
kommer vi 
videre? 
Tovholder? 

Vores arbejde med socialt ansvar startes op i forbindelse med 
vores seminar i april. Pia er motiveret til at lede processen. 
 
Det kan være svært for bestyrelsens medlemmer, når der 
kommer dokumenter til digital underskrift uden varsel. Birgitte og 
PW kontakter Spar Nord med henblik på at ændre procedure, 
således at skolens kontor kan vejlede i fremtiden. 

4. Økonomi BP og PW 
fremlægger et 
foreløbigt 
regnskab 2020 
med alle de 
forbehold, der 
måtte være. 

Birgitte gennemgik det foreløbige regnskab der tyder på et 
overskud på 2,4 million, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Clementhuset afskrives differentieret i 4 tidsrum. 

5. Forberedelse af 

skolekredsmøde 

Valg 
”Gæstetaler” 
Reviderede 
vedtægter 
(under dette 
punkt får vi 
besøg af en 
juridisk 
vejleder) 

Christian Agerbæk, Advodan gennemgik baggrunden for 
vedtægtsændringer og forslag til disse.  
Bestyrelsen ønsker ændringsforslagene i punktform og på både 
dansk og engelsk. 
Vore vedtægter er utidssvarende men ikke ulovlige, så vi er ikke 
under tidspres. 
Vi planlægger et forenklet skolekredsmøde uden gæstetaler 

6.    

7.    

8. evt.   
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