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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag den 03.09.19 kl. 17.00 
Sted: Lærerværelset  
 

 Punkt 1  

ORIENTERING Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 
  Punkt 2 

ORIENTERING 

Meddelelser fra ledelsen 
o Jenny 
o Anne 
o Peter 

   SKIPPER CLEMENT SKOLEN  
 

MØDE INDKALDT AF PW  

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

DELTAGERE 

Forældrevalgte 
Sabina Folden 
Valerie Daussin  
Ole Stein 
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 
 
Medarbejdere 
Sharelle Vandborg 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Claus Gaihede 
 
Ledelse 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 
Camilla Kirchoff Pedersen 
Jenny Rohd-Thomsen 

AFBUD FRA  

REFERENT AK 
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o Camilla 
 

Jenny: 
Efter sommerferien har der været brugt megen tid på indskrivning og optag af nye elever. 
Pladser ledige i S10-S11, ellers er alle andre pladser stort set fyldt ud.  
 
Anne: 
Lærerne er kommet godt i gang efter ferien – der har været fokus på at få styr på de sidste 
detaljer med lærernes opgaveoversigter. 
 
Bestyrelsens seneste beslutning om at give mulighed for, at specielt udvalgte elever kunne 
starte op på mellemtrinnet - såsom søskende - har givet et par ekstra elever på de to 5. 
klasser samt en ekstra elev i begge 3. klasser. 
Det samlede elevtal er pt. 759 elever.  
 
Fokus rettes nu på optag til kommende 0. klasse, hvor vi har info-aften den 25. september. 
 
Endelig har vi udskrevet en konkurrence, hvor de elever, som har lyst til at deltage, skal lave 
en præsentationsvideo af skolens værdier. Filmen vil blive brugt til morgensamling samt i PR-
øjemed.  
 
Peter: 
Ledelsen har været på besøg hos Danmarks største privatskole Randers Real til 
inspirationsmøde. Peter orienterer om højdepunkterne herfra, hvor der bl.a. var fokus på 
markedsføring, byggeri samt 10. årgang. 
 
Personalenyt: 
IW har sagt op, da hun ønsker at gå på pension. Vi har ikke planer om at ansætte en ny i 
stedet.  
VISO har været indkaldt til at hjælpe skolen med rådgivning af en special-elev. VISO kommer 
sandsynligvis tilbage og rådgiver vores KTC ift, hvordan de skal gøre fremover.  
 
Vores nye IT-tekniker Morten Nielsen har fået en rigtig god start. Alle – både elever samt 
personale - er rigtig glade for ham.  
 
Camilla: 
SFO er kommet godt i gang. De nye falder til.  
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Der er kommet nye moduler i SFO. Først og fremmest er morgen-SFO nu indarbejdet i 
skoletilbuddet, uden at det koster ekstra. Det er en succes. Det giver dertil umiddelbart ikke 
ekstra belastning om morgenen.  
Derudover er der lavet to moduler. Et hvor man betaler for op til 10 timer om uger, samt et 
for mere end 10 timer om ugen. 
 
Langt hovedparten af vores indskolingselever går i SFO. 
Klubben er på 46 elever. En blanding af 3.-5. klassetrin 

 
 
 Punkt 3  

ORIENTERING Meddelelser fra formand og næstformand samt diverse udvalg 

Der har ikke været så mange møder i diverse under-udvalg endnu. 
 
Der er behov for at forretningsordenen bliver kigget igennem, så vi alle ved hvilke beføjelser 
udvalgene har. Input skal sendes til formanden inden næste møde, hvor den nye 
forretningsorden skal godkendes. 
 
Årshjulet: Vi sætter her forskellige prioriterede emner ind. Formanden laver et udkast hertil 
til næste gang.  

 

Punkt 4 

DISKUSSION Byggeprojekt på Stenosvej 

De nye arkitekttegninger er sendt ud som bilag inden mødet. 

På de nye tegninger er der indarbejdet ekstra plads i klasserne, hvor både vægge samt loft er 
flyttet. Der er dertil besluttet at lave grønt tag/naturtag på bygningen. De større lokaler har 
en lille indvirkning på skolegården. Intentionen er derfor, at vi flytter musikhuset over til 
billekunst, så der kan komme ekstra plads i skolegården.  
 
Byggeplanerne er godkendt af kommunen.  
 
Vi har fået bankens forhåndsgodkendelse og accept ift. vores økonomi-plan. Vi venter nu på 
den endelige godkendelse. 
 
Vi søger forskellige fonde ift. det nye byggeri både ift. specifikke projekter heri samt 
byggeriet.  
Vi udarbejder sammen en liste over, hvem der skal søges hos. Bestyrelsen udarbejder en 
fælles strategi hertil.  
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Tidsplanen holder ind til videre.  
Vi har kun fået positive henvendelser fra forældrene ift. skolens udmelding om nyt byggeri.  

 
 

 
 Punkt 6 

EVT.  

Vi snakkede om, hvorvidt vi skal lave forskellige linjer på 10. årgang. 

Vi har besluttet at holde os til samme koncept som nu, hvor vi laver 4 
EuroClass klasser i stedet for 3.  

 
Vi booster med ekstra PR herom.  

 
 
Til underskrift 
 
 
 
Sabina Folden  Valerie Daussin  
 
 
 
Ole Stein   Lars Jon Andersen 
 
 
 
Marit Lund Agerbæk Claus Gaihede 
 
 
 
Sharelle Vandborg  Nicolai Lindholm Sørensen 
 
 
 
Camilla Kirchoff Pedersen Jenny Rohd-Thomsen 
 
 
 
Peter Würtz   Anne Krogh Rye 
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