
Referat af bestyrelsesmøde 

 

 

Dato: Torsdag d. 16. juni 2022 

Til stede:  Lars Denholt(formand) , Michelle Kruuse(næstformand, Rasmus Jaque ( kasserer), Sara 

Gro Kastrup Petersen (best.medl.), Signe Asferg Rasmussen ((best.medlem),  Jens Horn 

Rasmussen (skoleleder), Martin Teilmann (suppleant), Elisabeth Vildhøj 

(medarb.repræs.) & ( AMR) –  

Ekstern gæst;                            under pkt. 5 – Louise Jakobsen ( Mat-lærer) 

  

Afbud:   Jytte Svendsen (viceskoleleder)  

Referent: EV (det med blåt) 

 

1. aftensmad  
 

 
2. Godkendelse af dagsorden/ 
pæd. Input  
 

 
               Godkendt 

 
3. Godkendelse af referat 
 

● møde 11. maj 2022  

Godkendt 

 

 
4. Formanden/LD 
 

 
● Bestyrelseskursus for nye medlemmer 

Rasmus, Signe, Sara og Martin ønsker kursus. Måske kan det holdes på 

Helms Skole eller foregå virtuelt. Lars undersøger. 

● Vedtægtsændring – fremlæggelse fra udvalget Signe, Lars og Jens 

På baggrund af problematikken om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet, 

hvis de er i familie med skolens ansatte.  

Lars har kontaktet Friskoleforeningen, som ikke mener, det er 

etisk/demokratisk korrekt at ekskludere nogen. 

Undervisningsministeriet foreslår i stedet at lave en personalepolitik for at 

komme udfordringen i forkøbet. 

Samarbejdspartnere kan sidde i bestyrelsen, men skal oplyses om hvornår 

der vil være inhabilitet. 

Vedtægter bør revideres/fornyes ud fra Friskoleforeningens 

skabelon/standardvedtægt. 

Der var debat om bl.a.: 

- Bibeholdelse af forældrekreds/skolekreds. 

- §17 stk. a, b og c (omhandlende skoleleders ansættelse og 

afskedigelse). Bestyrelsen er stemt for at vælge a. 

 

Mindst to suppleanter kan vælges til bestyrelsen ifølge 

Friskoleforeningens standardvedtægter Dette betyder, at alle tre 

suppleanter (valgt på generalforsamlingen) kan sidde i bestyrelsen. 

 

 
Siden sidst 
                       Ansættelse af Christina Hornstrup. 
 
JH: Forretningsorden skal godkendes af den nuværende bestyrelse 



                        
 

 

5. Skoleleder/JH ● Elevtal – aktuelle og kommende 

Flere elever kommer tilbage til skolen. 

God fastholdelse af elever med særlige udfordringer f,eks. skolevægring.. 

● Fremlæggelse af Matematik – strategi for skoleåret 2022/23 v. 

matematiklærer Louise Jakobsen//( foreslås lagt i begyndelsen af mødet. LJ 

ankommer kl. 18:45) 

Louise gav en spændende gennemgang af skolens matematikstrategi. 

Der var ros til Louise for et flot arbejde. 

● Status ansættelser og status kommende skoleår 

Christina Hornstrup 

Idrætstimer i hallen er flyttet til 13.30-15.  

8. og 9. klasse har idræt om morgenen. 

Signe (bestyrelsen) har gode ideer, hvis idræt udtrækkes til eksamen. 

Ugentligt møde med May, Christina og Elisabeth. 

Støtte i 0. og 1. klasse frem til uge 42. 

● Fremlæggelse af økonomi vedr. lejrskoler/ skoleudgifter /JH  

De reelle udgifter ved lejrskoler har ikke været budgetteret. 

Lejrskoler er en stor økonomisk udfordring. 

Jens ønsker, at overnatninger fra 5. klasse og opefter er med forældre for at 

spare penge. 

Der var igen debat om overnatninger. 

Klassetrivslen kan blive sat over styr, hvis en overnatning foregår med en 

forælder, der ikke kender klassens dynamik (EV). 

Skal der kun være en lærer med til overnatning? F.eks. fra 5. klasse og opefter. 

Skal der ændres på antallet af lejrskoler og disses varighed? 

Dette sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. 

 

● Beslutning om ændrede betalingsbetingelser af skolepenge 

(Skolepenge for et skoleår betales i 12 lige store rater inkl. juli måned. Dette 

gælder alle årgange inkl. afgangsklassen.  Ved udmeldelse i et skoleår efter 1. 

marts i indeværende skoleår betales skolepenge til og med juli måned i 

indeværende skoleår.) 

Dette blev besluttet 

● Status hjemmeside /JS 

Rasmus og JS har en aftale 

 

 

 
6. Økonomi/RJ 
 

● Saldobalance - maj 2022 gennemgang på mødet 

● Referat af bankmøde / Rasmus og Lars 

Møde med Danske Bank. 
En låneomlægning kan ikke betale sig lige nu. 
Realkredit Danmark laver en ny vurdering af bygningsmassen. 
 
Klassekasser bør overgå til forældreansvar, da det er forældrenes penge. 
Indbetaling til sprogrejse blev debatteret. 
 
 

7. AMR 
Nyt fra medarbejder-
repræsentanten 
 

● AMR / EV 

Arbejdstilsynet har meddelt, at Helms Skole er udtrukket til at få besøg 

indenfor det næste år. 

Skolens AMR x 2 prøver at være forberedt på et sådan besøg. 

Sacha har gjort et stort arbejde. 

● Nyt fra alle medarbejdere ift. arbejdsmiljø/EV 

Dejligt med nye kollegaer. 



Der arbejdes meget. Vi løber stærkt. Mange trætte kollegaer. 

 

● Nyt fra alle medarbejdere ift. andet /EV 

8. bygninger /LD ● Status toiletbygning v. LD/JH 

Nyt arkitektfirma har tegnet renovering af den nuværende bygning. 

Byggetilladelse er givet. 

Gulv og rørføring bibeholdes. 

Væg mellem begge nuværende rum bliver. 

Glas i døre, dobbeltdør til redskabsrum. 

Tidsplan er udleveret. 

Forældre indbydes til at hjælpe med nedrivning. 

 

 

Evt Lars: Der mangler indbydelse til dimission 

 Michelle: Branding-video 

  

 


