REFERAT
Generalforsamling 2015
Torsdag den 23. april 2015
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Skolebestyrerens beretning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af tilsynsførende
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Bestyrelsesformanden byder velkommen og gennemgår generalforsamlingens dagsorden.
Ad 1.

Valg af dirigent

På bestyrelsens anbefaling blev Anders Liechti valgt til dirigent. Anders Liechti kunne
herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia
overholdt.
Ad 2.

Bestyrelsens beretning

Formanden indleder med at berette om den store søgning til alle klassetrin og redegør for den overordnede økonomi, som må betegnes som sund.
Implementeringen af elementer af den nye skolereform har fyldt en stor del i det forløbne år, men fra bestyrelsesformanden gives der udtryk for stor tilfredshed med forløbet og de valgte løsninger.
Herefter redegøres for ændringer vedr. klassekvotient: Klassekvotienten er som hidtil
maks. 22 elever. Men det er besluttet ikke længere at stille krav om, at elev nummer
22 skal være søskende til et barn på skolen, og dermed vil størrelsen af flere klasser
kunne øges fra 21 elever til 22 elever. Desuden nævnes beslutningen om at optage
to 0. klasser i skoleåret 2015-16 og hvilke bevæggrunde, der har ligget til grund herfor.
Skolens måde at håndtere vores inklusionsforpligtelse på berøres også i overordnede
træk.
Der afsluttes med at opsummere skolens aktuelle situation, og der konkluderes, at
Birkerød Privatskole er en god og velfungerende skole.
Herefter redegøres der for bestyrelsens aktiviteter i det forgangne år, hvor nogle af
hovedpunkterne har været: revidering af vedtægterne, således at disse er tidssvarende, etableringen af en trafikpolitik, bygge/renoveringsprojektet i forhold til den
eksisterende gymnastiksal, trivselsdagen samt et afholdt bestyrelsesseminar, hvor
nogle af underpunkterne var arbejdet med Key Performance Indicators, skolens vision og trafikpolitikken.
Bestyrelsesformanden nævner herefter, hvilke større udgiftsposter, der forventes i de
kommende år blandt andet udskiftning af taget på rød bygning, renovering af hen-
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holdsvis Karlagården og Lindegården samt etablering af udluftning i klasselokalerne.
Et samlet estimat for disse udgifter vurderes til at være 2,5 mio. kr.
Desuden omtales de overvejelser, der spiller en rolle i forbindelse med planerne for
gymnastiksalen.
De foreløbige planer for en opdatering af det fysiske læringsmiljø berøres også overordnet.
Ad 3

Resultatopgørelsens hovedtal præsenteres.

Ad 4

Skolelederens beretning

Der indledes med at takke hele skolens personale, som skolelederen udtrykker stor
tilfredshed med og opfatter som ambitiøse og engagerede.
Herefter omtales det forgangne år med nye udfordringer jfr. den nye overenskomst.
En ny struktur er blevet etableret. Lærerne arbejder selvstændigt under ansvar og
har selv medvirket konstruktivt i etableringen af de nye samarbejdsstrukturer.
Arbejdet med skolens vision gennemgås også og de deraf affødte følgevirkninger.
Der lægges især vægt på begreber som: ”Kend din virkning”, ”Synlig læring”,
”Målstyret undervisning”, samt at der arbejdes med formålsbeskrivelser i alle relevante fora.
Aktiviteter i undervisningen er også et fokuspunkt og alternative indlæringsmetoder
afprøves dagligt i praksis med henblik på udfoldelsen af elevernes potentialer. I forlængelse af dette nævnes også den høje prioritering læringsmiljøudvikling har på
skolen.
Lærernes efteruddannelse er også prioriteret økonomisk.
Der er entreret med en ekstern konsulent - Jesper Berggren - i forbindelse med implementeringen af den nye vision og med videreudviklingen af det psykiske arbejdsmiljø.
Skolens positive tilgang til inklusion nævnes også.
Der samarbejdes tæt med SFOen på mange planer – især i indskolingen er dette
meget hensigtsmæssigt.
Herefter udtrykker skolelederen sin tilfredshed med samarbejdet med den øvrige
administration, hvor især Dorthe Mark roses efter mange års arbejde på skolen.
Dorthe Mark går på pension med udgangen af indeværende skoleår. Desuden nævnes det, at skolens pedel Tommy Christoffersen har opsagt sin stilling for at følge sin
familie til Grønland i et år. Skolen har fuld forståelse for dette, men ville meget gerne
have beholdt Tommy Christoffersen.
Herefter udtrykkes der tilfredshed med bygningsmassens renovering, blandt meget
andet er alle toiletter renoveret.
Den nyligt afgivne tilsynserklæring berøres også.
Afslutningsvis udtrykkes der ønske om, at den positive udvikling fortsættes, og at
det positive samarbejde med forældregruppen fortsættes.
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Ad 5

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har følgende sammensætning efter generalforsamlingen 2015 (klassetrin
er 2014-15)
•

Lars Sand Stibius (Victoria 6. vest) formand, økonomiudvalg

•

Peter Liengaard (Kristine 4. vest og Frederikke 6. vest), Næstformand, formand
for vedligeholdelsesudvalg, økonomiudvalget

•

Trine Krarup (Frederik 5. vest), Formand for PR-udvalget

•

Diana Dodensig (Alberte 2. vest ) Nyvalgt

•

Anders Terp-Hansen (Katrine 3. øst)

•

Bestyrelsens suppleanter blev:

•

Henrik Andersen (Asger 5. vest) Nyvalgt

•

Camilla Schroll (Selma 6. vest)

Ad 6

Punktet udgår

Ad 7

Indkomne forslag
Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag.

Ad 8

Evt.

Fra en af de fremmødte blev der spurgt om muligheden for at vælg spansk som tredje
fremmedsprog. Skolelederen svarer, at dette vil indgå i overvejelserne fremadrettet, men
at der aktuelt ikke er planer om dette.
Fra en af de øvrige fremmødte spørges der til ambitionsniveauet med hensyn til den papirløse skole og implementeringen af IT generelt. Skolelederen redegør herefter for ITmaskinparkens status, samt hvilke aktuelle tiltag, der arbejdes med i dagligdagen.
En tilhører kvitterer for en god behandling i aktuelle sager.
Herefter erklærer dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Anders Liechti
Dirigent

______________
Dato:
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Lars Sand Stibius
Formand

___________________
Dato:
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