
Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 

 

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Henrik Neelmeyer, Tue Fabricius, Helena Koch, 

Rasmus Rovelt Andreasen, Bente Brandstrup, Brian Kristiansen 

 

Til stede fra skolen: Per Duelund og Astrid Fogh (under pkt. 1-3) 

 

1. Godkendelse og underskrift 

Referater blev underskrevet. 

 

2. Status fra den konstituerede skoleleder 

Per Duelund kunne fortælle, at personalets ”sortsyn” er trådt lidt i baggrunden siden torsdag. Personalet 

virker til at være rykket tættere sammen med en vilje til at stå den kommende tid igennem. 

Per Duelund forelægger forslag til tiltag, der nu og her kan løfte noget af arbejdspresset rundt omkring. Det 

er svært at ændre meget på undervisningstiden uden at skulle lægge helt nyt skema, men vi må kigge på 

andre muligheder. 

Anbefalingen er, at der tages kontakt til 3 personer, der i hvert sit omfang anses for at kunne gå ind og 

hjælpe med at løse de opgaver, der skal løses nu og her, bl.a. i forhold til Pers undervisning, men også 

administrativt. Bestyrelsen gav tilsagn til at Per Duelund kunne gå videre. 

Vi er fortsat ramt af nogle langtidssygemeldinger. Ønsket er at prøve at kigge efter lidt mere faste vikarer 

for en periode. 

 

3. Arbejdsmiljø – mulige indsatser lige nu 

Punktet blev drøftet med udgangspunkt i den udarbejdede APV.  

Det er svært at ændre på undervisningstiden, men det blev aftalt at Per Duelund forsøger at bløde 

kassesystemet omkring arbejdstidens fordeling lidt op omkring strukturen for fællesmøder og forberedelse. 

Andre mulige indsatser lige nu er tillige som ovenfor anført at forsøge at hente nogen personer ind til at 

hjælpe i en kortere periode. 

 

4. Visions-/strategiproces – møde i PU torsdag 

Der blev udarbejdet nyt forslag til en revideret dagsorden for mødet. Per Duelund sørger for at sende til 

deltagerne. 

Fra bestyrelsen deltager Rasmus Rovelt Andreasen, Tue Fabricius, Bente Brandstrup og evt. Henrik 

Neelmeyer. 



Ønsket fra bestyrelsen er, at visions-/strategiprocessen fortsættes.  

 

5. Kristendom/kulturfag 

Bestyrelsen har ikke fået en nærmere beskrivelse af fagindholdet af Thomas Kjær Nielsen inden hans 

opsigelse. 

Per Duelund kontakter Privatskoleforeningen eller Undervisningsministeriet med en opfølgning. 

Det blev derudover aftalt, at morgenbånd i 6. klasse i den kommende tid i et eller andet omfang bruges til 

kristendomsundervisning.  

 

6. Elevoptag 

Christina kontakter Lotte på kontoret for at få udleveret lister. 

 

7. Eventuelt 

Der er ikke fastsat datoer for ansættelsessamtaler til pædagogstilling og indskolingslærer. Bestyrelsen 

orienteres, når de er fastsat. 

Danske Bank har anbefalet kurssikring i forbindelse med vores låneomlægning. Bestyrelsen var enig i, at 

lånene kurssikres i forbindelse med indfrielsen pr. 31. oktober 2021. 

Processen for ansættelse af ny skoleleder er i gang. Vi er enige om at personalet inddrages i videst muligt 

omfang. Der udarbejdes stillingsopslag i løbet af oktober og håbet er at kunne afholde ansættelsessamtaler 

i løbet af november. Nyt bestyrelsesmøde er aftalt til den 25. oktober 2021 kl. 18:30. 

 

 

 

Som referent 

Christina Lyngbakke Larsen 

 


