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Bestyrelse 2021-2022 
 

Mødedato: Onsdag den 16.2. kl 17.00-19.30 (incl. let servering) 
 Formøde kl. 16.00 

 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein  
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 

Nyt fra 

personaledagen 

Der er fortsat ønske om, at ”Nyt fra ledelsen” fremsendes 

samlet og tidligere til bestyrelsen  
SFO/CKP 
Langtidssyg medarbejder afskediget og fratræder 31.7. 
Ny studerende i ulønnet praktik 31.1. – ultimo marts 
SFO nyder at være tilbage på ”normal”, og inden længe 
kører temaer og større arrangementer 
Næsten alle medarbejdere har haft Corona 
Elevtal: 
SFO 186 
Klub 56 
INTA/JRT 
Største aktuelle udfordring er Fordelingssekretariatets nye 
regler for tildeling af støtte til dansk som andetsprog. Vi har 
hidtil kørt det parallelt med dansk. Det må vi ikke mere, hvis 
vi skal beholde tilskud. JRT beskrev forskellige 
løsningsforslag, der blandt andet betyder reduktion af 
ansættelsesgrad hos nogle af vore periodebegrænsede 
ansatte. 
Fagfordelingen er i gang 
INTA er klar til eksamensperioden 
Ventelisten er pæn men enkelte ledige pladser i S1 
DANA/AK 
Corona har fyldt meget siden jul. 72% af vore elever og 46% 
af staben har været smittet. 
Efter vinterferien stopper fjernundervisningen, og der skrues 
ned for testningen 
Kommende 0. og 7. årgang er fyldt, og der lukkes langsomt 
op for nye børn til kommende 4. årgang. Søskende har 
fortrinsret. Der er mange ledige pladser på 1. årgang. 
Fagfordelingen er i gang – en både spændende og for nogen 
utryg periode. 
PW 
Personaledagen blev både hyggelig og udbytterig 
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JG, BP og PW har haft et særdeles positivt møde med Spar 
Nord med henblik på evt. nyt byggeprojekt. Bestyrelsen 
ønsker at behandle punktet på næste bestyrelsesmøde. 
TV2 er klar med ”vores” program ultimo marts. 
Langtidssyg rengøringsassistent er afskediget  

3. Meddelelser fra 

formand, 

næstformand samt 

div. udvalg 

Nyt fra DP-
seminar for 
formænd/næstf
ormænd 

Marit og Sabina formidlede højdepunkter fra seminaret: 
• Fokus på løbende rapportering af økonomiske 

måltal 
• Dårlig PPR-service rundt omkring 
• En 24 siders vejledning fra UVM er ude til høring. 

Hvis denne vedtages, vil de frie skolers frihed 
begrænses markant. 

4. Økonomi Årsregnskab 
2021 
Konsekvenser af 
faldet i antallet 
af 10. klasser 
og nye regler 
for to-
sprogundervisni
ng 

BP fremlagde en ikke-revideret årsrapport 2021 
 
Den manglende 10. klasse svarer til et fald i lektioner 
svarende til 1,25 stilling. Ledelsen blev pålagt at afskedige 
minimum en lærer 
 
JRT gennemgik en ”redningsplan” for dansk som andetsprog, 
der blandt andet indeholdt en prisstigning på 53 
kr/elev/måned i INTA. Bestyrelsen godkendte 
redningsplanen MEN uden prisstigning. 
 
Bestyrelsen gav grønt lys til at gå videre med etablering af 
legeplads 

5. SFO i fremtiden Camilla 
præsenterer 
pædagogiske og 
logistiske 
visioner for 
vores 
fritidstilbud 

Af tidshensyn uddelte CKP sit oplæg på skrift. 
Dette læses inden og debatteres på næste møde 

6. Forretningsorden 

og valgprocedure 

Endelig 
vedtagelse 
(bilag følger) 

Der ønskes mere ”luft” i valgproceduren 

7. Generalforsamling Første 
planlægning 
Gæstetaler? 

Udsat 

8. Ny afdelingsleder Første kig på et 
stillingsopslag 
(bilag følger) 
 

De folkevalgte har kommentarer til stillingsopslaget. 
Formand og skoleleder færdiggør opslaget i uge 9 

9. evt.   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


