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Bestyrelse 2021-2022 
 

Mødedato: Mandag den 19.4. kl 16.45-19.30 (incl. let servering) 
 Formøde kl. 16.00 

 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein  fraværende 
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 
Pia Leding Vendelbjerg 
Louise Esko Refshøj 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
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 

 

 
APV  
 
Valgprocedure og 
forretningsorden til 
endelig godkendelse  
 
 

SFO/KlUB: 

Der er gang i den, og vi nyder, at der igen er en masse 
aktiviteter i gang over hele SFO og klub. Vi har i den 
seneste tid bl.a. haft affaldsindsamling i lokalområdet, 
æg-pusteri, pokemóncafe, slap-puk, påskekrea, 
brætspilscafé, genbrugsværksted og meget mere - 
snart venter naturuge. 
PERSONALE: 
Thea er pr. 1/4 igen raskmeldt og tilbage på fuld tid.  
Chris er stadig delvis sygemeldt, og vi afventer møde 
med socialrådgiver.  
Anns stilling vil blive besat, så vi får en ny pædagog i 
den stilling pr. 1/8-22. 
NYE 0.KL.: 
CKP er nu gået i gang med overleveringssamtaler med 
de afgivende børnehaver. Vi arbejder på, at vi får alle 
de nye små så godt fra start som muligt. Vi holder 
overleveringsmøder løbende indtil sommerferien. 
KTC: 
Vi har lige nu en del børn, som er i gang med samtaler 
med vores lærere/pædagoger fra KTC eller på 
venteliste hos vores PPR-psykolog. Teamet arbejder 
godt, og vi støtter op hos de klasselærere, som 
indstiller børn til KTC. 
LEGEPLADS: 
De endelige tegninger er på plads (så I dem til 
skolefesten), økonomien er på plads, fonde søges og 
kontrakten er skrevet under. Vi forventer at kunne 
holde åbning/indvielse omkring efterårsferien 
Elevoptag 
Kommende 0. årgang: Der er 4, der er sprunget fra. Vi 
ser her samme mønster, som vi plejer. Det er lykkedes 
AK ind til videre at få 2 nye ind. Pt står der derfor 38 til 
opstart til kommende 0. årgang. Arbejder dertil med 2 
andre familier. Det er ikke nemt nu, hvor de er skrevet 
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op andre steder. Skolen har dertil flere pladser ledige 
på nuværende 1. og 2. årgang. AK har enkelte til 
samtale til nuværende 2. klasse, men det er meget 
svært at skaffe elever til disse klasser. Optaget til 
kommende 4. årgang er godt i gang. Ind til videre er 6 
af de 9 nye elever allerede fundet. Dertil køres der 
optag til de enkelte ledige pladser, der er på de andre 
årgange.  
Fagfordeling 
Fagfordelingen for kommende skoleår er ved at falde på 
plads. Det er kun småting, der mangler nu. Elever og 
forældre bliver ikke orienteret herom, før 
skemalægningen går i gang.  
Arrangementer 
Der har været rigtig mange forskellige arrangementer 
på skolen siden sidst med Trivselsdag, World Book Day, 
brobygning, emneuge, skolefest, Oxford/Cambridge, et 
utal af ekskursioner osv. Det er så dejligt at mærke, at 
”livet” er tilbage på skolen igen som før Corona. Vi går 
nu en tid i møde, hvor eksamen og årsprøverne tager 
over. Trods det, at Undervisningsministeriet har lavet 
en stærkt reduceret plan for afgangselevernes 
mundtlige og skriftlige eksaminer, har vi valgt at 
fortsætte med flere interne eksaminer, så eleverne 
bliver øvet heri, inden vi sender dem godt videre. 
Besøg af tilsynsførende  
Den 31. marts havde vi besøg af vores tilsynsførende 

hele dagen. Det var en rigtig god dag, hvor Bent fik lov 
at komme rundt i hele huset. Vi tør godt allerede nu at 
garantere, at vi kan glæde os til rapporten. Han gik 
herfra med udtalelsen, at han var bange for at vælte på 
cykel, når han tog herfra, fordi han ikke vil kunne få 
armene ned af bare begejstring ☺ Og ikke uvæsentligt: 
Bent er klar til genvalg. 
Administrativ afdelingsleder 
Vi har her ved fristens udløb modtaget cirka en snes 
ansøgninger. Med den noget snævre profil må det siges 
at være tilfredsstillende. Cirka halvdelen har besøgt 
skolen før ansøgning. PW vil lave en indledende 
screening hen over påsken. 
 
APV 
Som forventet mange punkter der kræver opmærksom 
hed men intet alarmerende. Det har været en god 
løsning at få Work Capacity til at lave APV’en. 
 
Valgproceduren er vedtaget 
 
Forretningsorden tages frem ved start på nyt skoleår. 

3. Meddelelser fra 

formand, 

næstformand 

samt div. udvalg 

Resultat af 
bestyrelsesvalg 
 
Generalforsamling 
 
Ansøgninger til adm. 
Afd.leder. 
ansættelsesudvalg og 
samtaledatoer 

Der var fredsvalg til bestyrelsen 
 
Der mangler en suppleant. En forælder fra INTA 
spørges (og hun har sagt ja tak) 
 
Der er pt 25 tilmeldt generalforsamling 
Dirigent: Marit 
Tilsynsførende: Bent fremlægger og er klar til genvalg 
Budget og regnskab: Birgitte 
 
Vi har modtaget 20 ansøgninger 
Ansættelsesudvalg: Lars (formand), Sabina, AK, 
JRT,CKP, SV, NLS og PW 

Første samtalerunde fredag den 29.4 fra kl 12.00 

4. Visioner for SFO Bilag er rundsendt. LÆS 
DET og stil opklarende 
og uddybende spørgsmål 
på mødet 

Fortsat fokus på at øge ”INTA-procenten” 
Forslag om gratis prøveperiode ved skoleårets start 
Forslag om forbrugerundersøgelse vedr. åbningstider 
Fokus på intern/ekstern kommunikation 
(Family/FB/Intra) 



3 
 

5. Økonomi Revideret årsregnskab 
 

Regnskabet er lidt forsinket fra revisor men gennemgås 
med PW og BP den 21.4. og rundsendes derefter til 
underskrift. 

6. Kommunikation 

og information 

omkring 

bestyrelses- 

beslutninger 

 Alle medarbejdere kan sende til AK, der som FB-
redaktør sørger for den røde tråd i kommunikationen 
Måske skal der udpeges en kommunikationsansvarlig? 
 
Kommunikation som fast punkt på alle dagsordener i 
bestyrelsen 

7. 4. maj Bestyrelsesdeltagelse 
 
 

Vi holder åbent 19.30-22.00 
Foreløbig bestyrelsesbemanding af café: 
Lars 
Sabina 
Marit 

8.    

9. evt.   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


