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Referat af forældrekredsmødet onsdag den 24. oktober 2018 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9: 

Forældrekredsmødet blev indkaldt via nyhedsbrevet den 5. oktober og er således rettidigt indkaldt og 

dermed beslutningsdygtigt. 

   

Formanden, Marie Louise Tolstrup, byder velkommen og foreslår Charlotte Herforth som dirigent 

1. Valg af dirigent 

Charlotte Herforth vælges og giver straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

2. Nuværende bestyrelse præsenteres og aflægger beretning 

Formanden præsenterer tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og sig selv. Marie Louise 

fortæller at hun har været med fra starten og formand for bestyrelsen hele vejen. Vi har nu 

250 elever og vil gerne holde dette niveau. Bestyrelsens arbejde i året har primært består af 

at sikre at skolen overholder sit værdigrundlag og at holde øje med skolens økonomi og sikre 

at der er penge til det der besluttes af udgifter i løbet af året, samt tage stilling til regnskab og 

budgetter.  

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport 2017 til orientering 

Gert Dyekjær, bestyrelsens 6. medlem, fremlægger. Det er et godt år at tale om, 2017. Det 

var første år hvor vi ikke længere var helt ny-startet og vi kom ud af året med 1.500.000 kr. i 

overskud. Vi rutter ikke med midlerne. Vi sparer og tænker os om. Vi er gode til at drive 

skolen, hvilket bl.a. bekræftes af at vi har fået en blank påtegning af revisor. Vi startede med 

at have en negativ egenkapital og soliditetsgrad, hvilket er naturligt når man starter ny 

virksomhed. Det er allerede nu vendt så begge dele er positive og vi ville teoretisk være i 

stand til ”svare enhver sit” såfremt skolen var lukket ultimo 2017. Det er stærkt 

tilfredsstillende. Den opsparede egenkapital er på fremtidsplan tænkt anvendt til køb af 

bygningerne, som vi pt. lejer, og dermed få foden under eget bord, på sigt 
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4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget 2018 til orientering 

Budgettet fortsætter de gode takter. Vi er i stand til at drive skoler for små midler fordi vi 

indkøber brugte møbler, legetøj på loppemarkeder, overtager ting fra familier. Vi prioriterer 

at bruge kendte lærere som vikarer og bruger derfor ikke mange midler på vikarer 

5. Charlotte Bie fortæller om skolens prioriteringer det næste års tid, hvad der ligger af planer 

for skolen, hvordan det går med udviklingen af skolen. Charlotte informerer tillige om 

hvordan man som forælder kan kommunikere forslag til skolen - hvad enten det gælder 

undervisning i ens barns klasse eller mere generelle ønsker.  

Det er vigtigt at slå fast at vi IKKE sparer på lærerkræfterne og pædagogikken. Det er 

tværtimod vigtigt for os netop at satse på disse dele, som det også er betonet i vores 

værdiggrundlag og pædagogiske retning. Det er vigtigt at vide at selvom vi ikke er nye mere, 

så er der stadig masser af situationer hvor vi kan opleve nye ting vi må forholde os til. Det gør 

vi løbende. Vi modtager med glæde input fra lærere, elever, forældre og andre og forholder 

os kontinuerligt til den virkelighed skolen står i. 

Vi overansætter lidt nu på lærerdelen fordi vi i skoleåret 2018/19 prioriterer den gode 

arbejdsplads. Vi etablerer lærerværelser mm. Som vi ikke har prioriteret tidligere, fordi vi 

mærker at vi nu er en etableret arbejdsplads og organisation hvor der er helt natulige 

forventninger til faciliteter for arbejdspladsens ansatte. 

Vi ønsker at samle skolen på matriklerne Niverødgården 2 og Mariehøj 5, hvilket også 

understøttes af vores pædagogik og værdigrundlag. Vi håber vi kan få lov til at bygge i haven 

på Gården. Vi har søgt byggetilladelse på 600-700 m2, primært klasselokaler, der naturligvis 

lever op til alle bygningskrav. Vi afventer p.t. Fredensborg kommunes svar efter vi har haft 

første møde med borgmesteren. Lokalplanen støtter vores ønske, idet Niverødgården 2 er 

udlagt til institution. Drømmen er at få indskolingen op til mellemskolen og samles på den 

måde. Vi ”pibler” også med nogle langtidsplaner om evt. at starte en børnehave i de lokaler 

der nu er indskoling, når vores samlings-plan af indskoling-mellemskole er realiseret. 
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Charlotte fortæller desuden, at skolen er i gang med at få lavet en ny hjemmeside. Det er en 

lang og omfangsrig proces at få det hele med og vi håber den bliver færdig i løbet af 

indeværende skoleår. Vi er klar over hvor vigtig hjemmesiden er for både skolens ansigt 

udadtil og for kommunikationen mellem hjem og skole. 

Der spørges om der forsat skal være 1 spor fra 0.–5. og 2-spor fra 6. klasse og op. – Ja. Vi 

ønsker at bevare en 1-sporet indskoling op til og med 5. klasse, idet vi ønsker at holde fast i 

den trygge, overskuelige hverdag for de yngste i skolen. Det er en vigtig del af vores 

pædagogik og værdigrundlag, at kunne se, rumme og komme rundt om hver enkelt elev i 

hverdagen og det sikre vi bedst ved ikke at øge volumen. Selvom vi faktisk har og får mange 

henvendelser på om vi kan tage flere elever ind. 

Der spørges om vi vil lave en 10. klasse til næste år: Som det ser ud lige nu ligner det ikke at 

vi kan have elever til det. Vi vil det gerne hvis der er elever til det. Mange elever på 9. klasse 

vælger at gå direkte videre til gymnasie eller lign. uddannelse, hvorfor vi og mange andre 

grundskoler, oplever en vigende tilmelding til 10. klassetrin. Vi har fortsat lærere der brænder 

netop for disse unge mennesker og såfremt der er ”kunder”, kan vi genetablere en 10. klasse 

senere. 

Der spørges om klubben til 6. - 7. klasse ikke alligevel bliver til noget: Lige nu er der desværre 

kun 11 tilmeldte hvilket er for lidt til at kunne køre det. Vi laver en reminder i næste 

nyhedsbrev om det og giver det endnu en chance. Vi har fortalt, motiveret, overtalt, 

inspireret mm. for at få eleverne til at melde sig og synes det kunne være så dejligt at få det i 

gang. – Det foreslås at forældrene kunne være med til at promovere og motivere de unge 

mennesker. Vi har besluttet at vi fremadrettet vil tilbyde de elever der slutter i vores klub 

StorePer at der vil være aftenklub til dem. Når vi allerede ”har fat i dem” via StorePer vil det 

være lettere at fastholde dem til aftenklubben, forudser vi. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Nuværende medlemmer, der bliver siddende (ikke på valg):  

 Marie Louise Tolstrup – Bestyrelsesformand 

 Pernille Vraae Ifanger - Næstformand 

 Maria Melchiorsen - medlem 

- På valg i år:  

 Cathrine Norup - på valg som medlem for 2 år – genopstiller – Cathrine Norup genvælges for 

2 år. 

 Mich Hornbech Meyer - på valg som medlem for 2 år – genopstiller – Mich Hornbech Meyer 

genvælges for 2 år. 

 Gert Dyekjær – udpeget medlem for 1 år (et 6. medlem udpeges for et år ad gangen)  

 Maria Minard - på valg som 1. suppleant for 1 år – genopstiller – Maria Minard genvælges for 

1 år. 

 2. Suppleant mangler - på valg for et år  

Pernille Sommer har meldt sit kandidatur: Jeg har to sønner på skolen i 8. og 4. klasse og en 

søn der gik ud af 10. klasse sidste år. Jeg er vild med skolen. Jeg har været forælder her fra 

starten og været engageret på klasse niveau. Nu kunne jeg godt tænke mig at ”gå et niveau 

op”. Jeg vil i bestyrelsen have fokus på det sociale liv og trivsel. Jeg er 42 år, uddannet 

sygeplejeske og ansat på et plejehjem. 

Charlotte Renner vil også gerne bidrage til skolen. Hun har en datter i 6. kl. Charlotte trækker 

sit kandidatur tilbage med et smil og en bemærkning om at hun gerne stiller sig til rådighed 

senere, ved et evt. valg til bestyrelsen 

7. Valg af tilsynsførende.  

- Allan Henriques, nuværende tilsynsførende modtager gerne genvalg for 2 år.  

Forældrekredsen beslutter at Allan fortsætter. Sekretæren fortæller lidt om hvilket samarbejde 
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skolen har med Allan og hvordan han arbejder. Allans arbejde er præget af seriøsitet, faglighed samt 

respekt for lærere, elever og ledelse. Allan kommer anmeldt og uanmeldt og sørger for at tjekke at 

skolen lever op til de regler og krav der er til at drive skole. Tilsynsrapporterne fra Allan ligger på 

skolens hjemmeside. 

8. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag 

9. Eventuelt. Mulighed for spørgsmål fra forældre 

Er der overvejelser om at gøre legepladsen mere spændende på Mariehøj 483, hvor LillePer 

bor? – Nej ikke for nærværende. Hvis vi skal bygge til ”på Gården” vil vi nok vælge at lægge 

evt. investeringer der i stedet for. Vi forudser der vil også komme mange krav til haven, hvis 

indskolingen flytter, så området skal dække behovene for alle aldre mellem 0. og 7. klasse  

 

Dirigenten takker Pernille Sommer for at stille op, takker for god ro og orden og erklærer 

forældrekredsmødet for afsluttet kl. 19.25 

 

Referent: Anne-Luise Mobeck 
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Referatet således bekræftet af bestyrelsens medlemmer: 

 

Marie Louise Tolstrup 

 

 

Pernille Ifanger 

 

 

 

Maria Melchiorsen 

 

 

 

Cathrine Norup 

 

 

 

Mich Hornbech Meyer 

 

 

 

Gert Dyekjær 

 

 

  

 
 


