
 

1 
 

Bestyrelse 2019-2020 
 

Mødedato: Tirsdag den 9.juni kl. 17.00-19.30 (live) 
 Formøde kl. 16.00 

 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden (formand) 
Valerie Daussin(næstformand) 
Ole Stein  
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
Claus Gajhede (suppleant) AFBUD 
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 

 CKP: Der er travlt ofte med mange og 
anderledes opgaver. Pædagogerne har 

gjort det godt. 
Jonna Staghøj fra børnehaveklassen har 
sagt op for at gå på pension. Hendes 
stilling slås ikke op. Der arbejdes i stedet 
på ny struktur i 0. årgang. 
Der har stort set ikke været udmeldelser i 
nedlukningen i SFO. 
Der arbejdes på program for Klub 
JRT: En travl tid, hvor vi indimellem kan 
være i tvivl, om vi gør det rigtige. De nye 
skemaer og opgaveoversigter er næsten 
klar. 
Ny proces omkring eksamen og 
optagelsesprøver til ungdomsuddannelser 
medfører at udenlandske grades skal 
transformeres til danske 
standpunktskarakterer. 
De delvist lukkede grænser medfører 
usikkerhed om børn, der kommer og 
forlader INTA. 
Der er mere end 100 ansøgere til den 
ledige stilling som spansklærer. 
AK: Travlhed blandt andet som følge af 
dag til dag omstillingsparathed. 
Der er indskrevet mere end 35 nye elever 
hen over foråret og vi når de 
budgetterede tal inden 5. september. 
Nu skal der indhentes 3 måneder, alt 
imens vi holder arrangementer for 
kommende 0. og 7. årgang mm. 
Der er gang i kalenderplanlægningen. 
PW: Jeg har meget fokus på et 
overbelastet lederteam. Et ledermøde 
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med de øvrige privatskoler tyder på, at vi 
har været lidt for ambitiøse. 
Vi har i øjeblikket to langtidssyge lærere. 

3. Meddelelser 

fra formand, 

næstformand 

samt div. 

udvalg 

 DP holder dialogmøde 16.6. på 
Comwell/Hvide Hus. Sabina deltager, 
men opfordrer til at flere tager med. 
 
Der mangler referater på hjemmesiden 

4. Byggeri Status  
 

Stort set alle møbler er bestilt  
Tidsplan holder 
Byggeregnskab udleveret 

5. Økonomi Ved Birgitte  Årsrapport godkendt 
Ny model for kvartalsregnskab blev mødt 
med tilfredshed 

6. Evaluering af 

Covid 19 

tiden 

 Ros fra bestyrelsen 
God læring fra Covid-perioden 
Mere on-line undervisning 
Færre konflikter 
Trafikale fordele 

7. Opstart på 

bestyrelses-

arbejdet 

2020-2021 

Valg 
Skolekredsmøde 
Konstituering 
Bestyrelsesseminar: hvornår, hvor, 
program 

Valget afsluttes søndag den 21.6. 
Ledelsen laver forslag til årshjul 
Konstitueringsmøde 13.8. kl 16.30 
Skolekredsmøde 27.8. kl 19.00 
Seminar 26.9. kl. 9.00 

8. evt. Her skal vi desværre sige farvel og tak til 
et par bestyrelsesmedlemmer 

Der måtte 3 taler til at beskrive Valeries 
betydning for Skipperen. 
Vi sagde også tak for indsatsen til Claus 
Gaihede 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til underskrift 

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

 


