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Bestyrelse 2020-2021 
 

Mødedato:Torsdag den 13.8.2020 kl. 17.00-19.30 (incl. let fortæring) 
 Formøde kl. 16.30 

 
Deltagere:  
 

Forældrevalgte 
Sabina Folden  
Ole Stein  
Lars Jon Andersen 
Marit Lund Agerbæk 
Louise Host Hagh Paydari 
Pia Leding Vendelbjerg (Suppleant) 

Medarbejdere 
Nicolai Lindholm Sørensen 
Sharelle Vandborg  
Josephine Naysmith (Suppleant) 
Birgitte Pedersen (controller) AFBUD 

Ledelse 
Camilla Kirchoff Pedersen 
Jenny Rohd-Thomsen 
Anne Krogh Rye 
Peter Würtz 

 

Punkt Note Beslutning/ansvarlig 
0. Præsentation   

1. Godkendelse 

af dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser 

fra ledelsen 

• Camilla 

• Jenny 

• Anne 

• Peter 

Herunder økonomi, 
personalesituation og elevtal. 
 

Camilla/SFO 
Travlt med mødeplaner, arbejdstid, skemaer 
mm. Børnene er stadig inddelt i klasser, hvilket 
udsætter den planlagte årsplan. 
Ny organisering hvor kontaktpædagogerne 
starter i 0. årgang og følger med op. Nyt team 
dækker 3. årgang og Klub. 
Der er 35 tilmeldt klub. SFO er endnu ukendt. 
Nicolai og Heidi Møller på barsel 
Jonna går på pension ved udgangen af august. 
Line er ansat 
Vi har ikke pædagogstuderende i øjeblikket.  
Jenny/INTA 
Historisk stort elevtal (ca 230) og bortset fra 
S11 er der 20-25 elever i hver stage. 
Familier, der kommer til DK, skal enten i 14 
dages karantæne eller fremvise en negativ 
COVID-test. 
De yngste stages er stadig i midlertidige lokaler, 
mens de store nyder deres større lokaler på 3. 
etage, selv om lokalerne ikke er helt færdigt 
indrettede i skrivende stund. 
Ny spansklærer: Victoria Garcia Del Campo 
Nu dansk-lærer: Christina Munk Hansen 
Støttelærer i S2: Elaine Santos 
International Food Dinner er aflyst 

INTA’s drama flytter fra jul til februar. Vi håber 
at den gode stemning flytter med. 
Der er altid en række INTA-elever, der behøver 
støtte fra KTC. Vi har haft en lille ”dyst” med 
PPR. 
Vi er spændte på møblerne i den nye bygning. 
Der er allerede planer og strategier i tilfælde af 
en ny lock down. 
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Anne/DANA 
Ferien har gjort godt 
Reviderede Corona-retningslinjer med fokus på 
indretning af ude/inde, hygiejne, skoledagen, 
sygdom og diverse. 
Vellykket personaledag (10.8.) med varieret 
program afsluttet med et oplæg ved psykolog, 
David Graae omkring omstillingsparathed mm. 
Travlt med optag af elever. Pt pladser i 0. og 1. 
årgang. Vi ender over de budgetterede 810 
elever inden skæringsdagen 5.9. 
Der udsendes oversigtskalender til forældrene i 
uge 34 
PW 
Lars Kruse går på pension ultimo september. 
Hans AV-opgaver overtages af Morten Nielsen. 
Vi slår en matematiklærerstilling op i næste uge. 
Langtidssygemeldinger i både rengøring og 
lærerstaben. 
Vi har genindført vores mobilpolitik. 
Der er trafikpanik foran skolen som altid i 
august. 
Vores sekretær Heather er fast på Gammel 
Kærvej, og Anita åbner hver morgen på 
Vesterbro. 
God start på EuroClass med 92 elever. 

3. Meddelelser 

fra formand, 

næstformand 

samt div. 

Udvalg 

Resultat af konstituering 
Kort resume fra DP’s workshop om 
socialt ansvar 
Skolekredsmøde (27.8.) – sidste 
aftaler 
Kommentarer og evt. input til 
bestyrelsens årshjul 

Konstituering: 
Formand: Sabina Folden 
Næstformand: Marit Lund Agerbæk 
Ansættelsesudvalg: Lars Andersen (Pia 
Vendelbjerg og Louise Paydari er klar, hvis Lars 
er forhindret) 
Alle udvalg er på pause. 
DP’s workshop får plads på vores seminar, 
men Sabina orienterede kort om foreningens 
planer om at lave et kodeks. På Skipperen gør vi 
allerede meget på dette område. 
Skolekredsmøde: 
Der er 43 tilmeldt pt. 
Vi serverer øl og vand ved indgangen. 
Dirigent: Marit Agerbæk 
Sabina fremlægger bestyrelsens beretning 
PW fremlægger ledelsens beretning 
Årshjul 
Vi opdaterede datoer 

4. Strategi-

seminar 26.9. 

Årshjulet beskriver en del af 
programmet. 
Andre forslag til emner? 

Vi bliver her i byen 
Vi slutter på Textur (PW bestiller) 
CKP kan desværre ikke deltage 

5.    

6.    

7.    

8. evt.   

   

   

   
 
 
 
 
 

Således opfattet/PW 
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