
 

 

Den 24. september 2020 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

onsdag, den 23. september 2020 
   

Afbud: Ingen afbud 

 

Dagsorden/referat:    

 

1. Velkomst v/ formand 

Velkomst ved formand Gynther - særlig velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer Helene 

og Knud. 

Konstituering af bestyrelsen: Gynther fortsætter som formand, og Charlotte overtager 

næstformandsposten. 

  

1. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

 

1. Nyt fra skolen: 

1. Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet.  

Elever: Der er pt. indskrevet 583 elever på skolen og 124 elever i SFO´en. Der er 

således 4 ubesatte pladser i skoledelen i henholdsvis 1., 3., 5. og 7.kl. 

I to af skolens klasser i indskolingen er der 21 elever, da vi efter samtykke fra 

klasserne har optaget to tvillingepar i de pågældende klasser. Der er også 21 elever 

i en klasse på 6. årgang. 

I 10.kl. har vi siden skolestarten oplevet et større frafald af elever - og det er 

primært til fordel for HAKA og Det blå Gymnasium. Der er pt. 40 elever i 10.kl. 

Medarbejdere: Orientering om forskellige personaleforhold (længerevarende 

sygefravær, senior pension, efterløn, og opsigelse). 

Flg. ansatte er fratrådt til dette skoleår: 5 lærere samt 1 sekretær - og der har været 

afholdt afskedsreception primo september. 

Nyansatte i dette skoleår: En lærer og en økonomiansvarlig sekretær. 

Nyt fra lærerrådet: Fokuspunkter i dette skoleår er bl.a. det videre arbejde med 

morgensummetimer i 0.-2.kl., linjer i overbygningen samt skolens 10.klasses tilbud. 

I indeværende skoleår gennemføres desuden den lovpligtige 

undervisningsmiljøvurdering, og derudover vil vi også revurdere skolens trivsels- og 

antimobbestrategi og gøre den mere tidssvarende.   

 

 

2.  Skolens faciliteter 

Istandsættelsen af klimaskærm i 10. klasses huset er afsluttet (omfugning og 

udskiftning af vinduer). 

Flg. arbejder er igangsat: Opsætning af boldnet i gården/haven bag 10. klasses 

huset samt  fuld lovliggørelse af Realhallen (tennishallen). 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Undervisning 

I dette skoleår er vi tilbage ved igen næsten normal skoledrift - dog stadig med en 

masse forholdsregler og særlige tiltag i forbindelse med pandemien.  

Bekendtgørelsen om nødundervisning er således ikke længere sat i kraft, og vi er 

igen gået over til normal undervisning - det vil sige den fulde fagrække, faglige mål, 

fuldt timetal, m.v. 

Stor ros til alle ansatte for deres velvilje, fleksibilitet og ekstraordinære store indsats 

i denne omskiftelige tid med Corona - lige fra tackling af nedlukningen og 

fjernundervisningen til genåbningens forskellige faser med delte klasser, forskudte 

pauser, skiftende retningslinjer, afstandskrav, øget hygiejne og rengøring og meget 

meget andet. 

Og selvom vi nu igen er gået over til mere eller mindre normale forhold og 

undervisning sætter pandemien og Coronaen fortsat mange aftryk i hverdagen og 

betyder fortsat mange hensyn, forholdsregler og ændringer. 

Skolen har udarbejdet forskellige instrukser og handleplaner for forskellige 

scenarier i forbindelse med Coronaen - bl.a. hvad der skal ske, når/hvis en 

medarbejder og/eller elev bliver testet positiv for Covid 19. Her tillægges skolens 

bestyrelse også en del ansvar og opgaver (uddybet på bestyrelsesmødet). 

I uge 37 har der været afholdt en realuge på skolen - og der har været afviklet flere 

lejrskoler og introture i Coronaens ånd. 

Lejrskole i 9.kl. er desværre nu af to omgange blevet aflyst - dog er eleverne i 9.kl. 

blevet stillet i udsigt, at der afholdes en alternativ lejrskole i foråret. 

 

4.  Andet  

Tidligere ansatte på skolen og nu pensionister har indtil videre haft adgang til 

lærerintra og dermed diverse interne oplysninger - det er nu på grund af GDPR 

ændret, da de ikke må have adgang til personfølsomme oplysninger som fx 

sygefravær, m.m. 

Den sædvanlige og traditionelle pensionistkaffe hver den første mandag i hver 

måned er på grund af Coroanaen indtil videre aflyst. 

Der har været afholdt dialogmøde mellem de frie grundskoler og kommunens Børne- 

og Ungechefer. Et af punkterne på dialogmødet var skolernes aftaler om 

sekretærhjælp til Sundhedsplejen. 

Skolen har søgt kommunen (en i det kommunale budget fastsat pulje på 300.000 kr.) 

om godt 153.000 kr. til nedsættelse af forældrebetalingen. Beløbet svarer til skolens 

leje og betaling af svømmehallen og for skolens betaling for deltagelse i 

kulturpakkerne og skoleteaterordningen - noget der tidligere var gratis for skolens 

elever, men som skolen nu er pålagt at skulle betale for. 

Skolen afventer svar på ansøgningen. 

Ny lejekontrakt er færdigforhandlet med tennisklubben for deres brug/leje af 

tennishallen. Tennisklubben ønsker fremover færre timer i tennishallen, hvilket 

medfører et fald i skolens lejeindtægter. 

 

4. Forretningsorden 

Forretningsorden for skolens bestyrelse er nu udarbejdet/revideret af Simon og Gynther og 

forhåndsgodkendt af Danmarks Privatskoleforening og vedhæftet dagsorden. 

Forretningsordenen sættes på dagsorden på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse 

af bestyrelsen. 

Drøftelse om bestyrelsens suppleanter også skal deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen 

ønsker at tilbyde de nuværende suppleanter at deltage i bestyrelsesmøderne fra 

årsskiftet.  Gynther forhører sig hos suppleanterne frem til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 



 

5. Økonomi:  

 

1. Budgetopfølgning pr. 8.9. 2020 

Budgetopfølgning gennemgået af Simon - herunder diverse afvigelser fra budgettet. 

Ingen spørgsmål fra bestyrelsen til budgetopfølgningen. 

 

 

2. Budget 2021 

Hovedtallene for første udkast til budgettet for 2021 gennemgået og uddybet af 

Simon. 

I budgetforslaget for 2021 er der indarbejdet en lønsum til udvidelse af 

ledelsestiden/-normeringen på skolen med en afdelingsleder, der kan supplere 

skolens nuværende ledelse. 

Bestyrelsen godkender det første udkast og den foreslåede ramme. 

 

3. Forældrehenvendelse 

Forældrehenvendelse vedr. skolens gebyr for udstedelse af et nyt buskort, når en elev 

mister sit buskort.  

Sydtrafik opkræver skolen for 50 kr. for hvert nyt udstedt elevbuskort, og skolen 

opkræver yderligere et gebyr på 50 kr. for administration og bestilling af nye 

buskort. 

Således bliver det samlede gebyr for udstedelse af nyt buskort i alt 100 kr, når en 

elev mister sit buskort og skal have et nyt. 

Forældrehenvendelsen går på det ekstra gebyr, som skolen opkræver - dette ønskes 

taget op til drøftelse i bestyrelsen. 

Forældrehenvendelsen drøftet af bestyrelsen - bestyrelsen bakker op om skolens 

praksis om opkrævning af gebyr på 100 kr.  på udstedelse af nyt buskort. 

 

6. Eventuelt 

Mulighed for, at skolens ledelse og bestyrelsen deltager i et fyraftens-webinar henholdsvis 

den 24.9. eller 6.10. Webinaret handler om bestyrelsens og ledelsens arbejde og 

samarbejde.  

Opfordring fra Simon om, at bestyrelsen deltager i et af webinarerne. 

Alle mails i forbindelse med bestyrelsesarbejdet (dagsorden, referat, m.v.) sendes fremover 

til bestyrelsen på forældreintra, da det udgør et lukket og sikkert system. 

Alle frie grundskoler i Haderslev kommune deltager i debatmøde  med udvalget for Børn og 

Familie den 18.11. med skolens ledelse og bestyrelsesformand eller næstformand. Charlotte 

og Simon deltager. 

9.11. inviteres skolelederne på kommunens frie grundskoler til dialogmøde med 

forvaltningen og udvalget for Børn og Familie på rådhuset. 

 

 

Datoerne for de kommende bestyrelsesmøder: 

27. november (afklares endeligt ultimo oktober) 

25. februar 

20. april – generalforsamling 

19. maj 

 

Referent: Johnny Erichsen 
 


