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1) Økonomi 
Ikke noget under punktet 
 
 
1a) Realkredit Danmark 
Bestyrelsen besluttede at lave en omprioritering af det nuværende kontantlån med en op-
rindelig hovedstol på kr. 7,128,000, baseret på 4%’s obligationer til et nyt kontantlån med 
en hovedstol på 7.115.000 baseret på 3%’obligationer med en løbetid på 30 år. 
 
 
 
2) Evaluering af forældrekredsmødet 
Forældrekredsmødet blev evalueret. 
 
 
3) Nye krav til ligestillingstiltag på frie grundskoler, der modtager statstilskud.  
 
På mødet tages stilling til nedenstående: 
Ligestillingsloven er blevet ændret1 med henblik på at fremme regeringens målsætning 
om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer.  
 
For frie grundskoler, der modtager statstilskud, efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, 
private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt produktionsskoler betyder lovæn-
dringen, at:  

• Institutionerne skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i 
bestyrelsen.  

• Institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en poli-tik for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.  

• Institutionerne skal gennem Undervisningsministeriet foretage en årlig indberet-
ning til Ministeriet for Ligestilling og Kirke om:  

• Bestyrelsernes kønssammensætning,  
• Institutionernes måltal,  
• Institutionernes status for opfyldelsen af måltallene  
• Institutionernes politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de 

øvrige ledelsesniveauer.  
 
Bestyrelsen tilstræber at have en repræsentativ kønsfordeling i bestyrelsen og opfordrer 
alle forældre til at tage aktiv del i bestyrelsens arbejde. 
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4) Tilbagemelding fra IT-udvalget 
IT-udvalget anbefaler at skolen laver en aftale for skolens personale og eleverne så alle 
får Office365. 
Bestyrelsen tilslutter sig at dette bliver sat i værk nu. 
 
 
5) HP2022 
Status over udvalgsarbejder og handlingsplaner. 
Udvalgene følger de handlingsplaner, som er udarbejdet. 
 
 
6) Egen PC i 4. klasse 
Vi foreslår, at eleverne i 4. klasse medbringer egen PC fra januar 2015. 
Bestyrelsen tilslutter sig dette. 
 
 
7) Ophør af samarbejde mellem skole og hjem 
Danmarks Privatskoleforening opfordrer de frie grundskolers ledelser og bestyrelser til at 
gennemgå og sikre, at skolens etik og processer i forhold til ophør af samarbejde mellem 
skole og hjem er hensigtsmæssige og retsligt omhyggelige og forsvarlige.  
Proceduren for ophør af samarbejde blev gennemgået.  
 
 
8) Reform og arbejdspladser 
På mødet orienteres om reformen og planlægning af næste skoleår samt om de ekstraud-
gifter, som er en følge af skolereform og indretning af arbejdspladser. Herefter tager be-
styrelsen stilling til igangsættelse og indkøb. 
Bestyrelsen blev orienteret om de lokalemæssige ideer, der er i forbindelse med reformen. 
Det er nødvendigt at investere i arbejdspladser til personalet og lokalemæssige rokeringer 
samt forbedring af badefaciliteter til eleverne. På baggrund af det har en enig bestyrelse 
besluttet at vedtage en ekstraordinær investering på ca.350 000kr. 
 
 
 
9) Orientering om evt. musiksamarbejde. 
Vi undersøger i øjeblikket, om vi – sammen med Musikhuset i Næstved - kan etablere et 
efter-skoletids-musiktilbud til skolens elever og forældre.  På mødet orienteres om mulig-
hederne. 
Mogens orienterede om muligheden for at indgå et samarbejde med Musikhuset i Næst-
ved, som vil tilbyde undervisning for eleverne her på skolen. 
Der skal laves en brugerundersøgelse blandt eleverne for at undersøge behovet. 
 
 
 
 
 



 
 
 
10) Meddelelser 

• Der er ansat en ny lærer på skolen – Susanne Gregersen – til bl.a. at undervise i 
fysik. 

• MO orienterede om tilskud fra SU-styrelsen til en elev i 6. klasse. 
• Elevtal: 239 elever.  

 
11) Eventuelt 
2. juni er der info-møde for forældrene. Lars Frederik Henningsen og Michael Lykkegaard 
deltager fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen er også inviteret til dimission tirsdag den 24. juni. 
Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni klokken 18.00. 
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