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Generalforsamling 2007 – torsdag den 19. april

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab til godkendelse
4. Skolebestyrelsens beretning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af tilsynsførende
7. indkomne forslag
8. Eventuelt
Ad 1 Valg af dirigent
På bestyrelsen anbefaling blev Birte Kastrup Rasmussen valgt til dirigent. Hun kunne herefter
konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia overholdt.
Ad 2 Bestyrelsens beretning
Der har gennem året været et godt samarbejde mellem bestyrelse, skolens ledelse og lærerne.
Der er indført ny organisationsstruktur på skolen, med en souschef og flere funktionslærer –
hvilket tegner rigtig godt.
Viceinspektør Signe Heister er fratrådt på grund af helbredsmæssige årsager, og det gav
mulighed for bestyrelsen og skolens daglige ledelse til at styrke administrationen og
samarbejdet på skolen med den nye struktur.
Foruden den løbende drift af skolen med en vanlig tæt opfølgning på skolens økonomi og
likviditet har bestyrelsen i den forgangne periode primært arbejdet med følgende 5 konkrete
mål:
1. at forøge elevoptaget i de mindste klasser, og at drøfte skolens overordnede
klassestruktur
2. at styrke skolens indskoling og skole-fritids-ordning
3. at styrke profileringen af Birkerød Privatskole i den kommende Rudersdal Kommune
a. Der er annonceret i de lokale medier
b. Der er lanceret en ny hjemmeside
c. Der lanceres snart et intranet for at bedre kommunikationen mellem skole og
hjem.
4. at gennemfører den igangværende proces om skolens vision, værdier og pædagogiske
profil. Der er på skolen iværksat en strategiproces og dialog om skolens udvikling og
værdigrundlag. Arbejdet har bl.a. omfattet en debataften med repræsentanter fra
forældrerådene, ligesom interviews af udvalgte ansatte og forældre har dannet grundlag
for en kortlægning af forventninger, værdier, visioner mm.
5. at udarbejde en plan for investeringer og fortsatte modernisering af skolen
• Der har været to forældrearbjdsweekender – og der skal lyde en opfordring fra
bestyrelsen, til at forældrene melder sig til disse weekender. Der er så meget at tage
fat i, og da midlerne alt andet lige er begrænsede, har vi brug for hver en hånd, vi kan
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få fat i.
Bestyrelsen har sammen med skolen ledelse arbejdet med en investeringsplan, så vi
har en fornemmelse af hvilke økonomiske udfordringer, vi står overfor de kommende
år.
På grund af en faldulykke på legepladsen er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på,
at der skal foretages nogle investeringer her og nu. Der er allerede indhentet tilbud fra
flere fabrikanter af legepladser, og det forventes, at der står en ny legeplads i det nye
skoleår.

Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på skolens hjemmeside
www.birkerodprivatskole.dk
Ad 3 Det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab har givet et resultat, som er kr. 161.000 bedre end budgetteret. Mål for
likviditeten er en formue på 1 mio. kr.
Det gode resultat skyldes ikke, at der er sparet på undervisningsudgifterne. Vi har arbejdet
hårdt på at få fyldt klasserne op, og det kan ses på regnskabet.
Det mest afgørende for en god økonomi på Birkerød Privatskol er elevantallet. Dette har
udviklet sig flot i forhold til 1993, hvor der var 181 elever mod 295 i 2007.
Revisor ønsker tillykke med resultatet og roser samarbejdet.
Generalforsamlingen har accepteret regnskabet.
Ad 4 Skolebestyrens beretning
Godt samarbejde med skolens ansatte.
Medarbejder situationen
Signe Heister er gået på pension. Og en ny struktur er gennemført. Organisationsændringen
betyder, at lærerne har fået mere ansvar – som det også fungerede under Signe Heisters
sygemelding. Nu er det formaliseret ved funktionsbeskrivelser, som træder i kraft i det
kommende år. Indsatsen revideres i årene fremover.
Svend Hedetoft er også gået på pension.
Kirsten Ålingberg (underviste i alle sprogfag) – rejste i løbet af året. Det har desværre skabt lidt
turbulens da vi løb ind et par lærermæssige udfordringer. Men nu er Ive Tra Bi ansat som vikar
til at undervise i fransk og Hanne Becher til tysk. Der skal endvidere ansættes en ny
engelsklære.
Lotte Nielsen har også sagt op.
Ingelise Semark ansat som ny fysiklære. En stor kompetence.
4 stillinger skal besættes, og vi har fået 50-60 ansøgninger.
Bygninger
Bortset fra den røde bygning og børnehavehuset er der tilfredshed med vores bygninger.

Legeplads
Ny legeplads en nødvendighed, og forventes klar til skolestart 2007
Kommunikation
Kommunikationen skal være høj og god. Ønske om større kommunikation mellem skole og
hjem. Første skridt taget med den nye hjemmeside. Og efterfølgende intranet. Sidstnævnte
giver dog anledning til visse udfordringer. Vi deltager i en gratis forsøgsordning og tingene går
ikke så hurtigt som forventet. Det til trods satses vi på, at alle klasser er på i løbet efteråret.
Visionsarbejdet
Også en hård fødsel – der er mange ting der skal diskuteres af de ansatte og derefter
forældrene. Målet er at visionen der skal anvendes, og ikke en der blot står i en mappe på
hylden.
Pædagogisk udvikling
De mange intelligenser. Indskolingen er de første, der har afprøvet det - mange udfordringer af
den gode slags.
Der vil i løbet af efteråret blive indbudt til et forældremøde om visioner og pædagogik.
Elevplaner
Private skoler er ikke pålagt at lave elevplaner. Vi synes det er en god ide men det kræver tid at
tænke igennem, inden det kan indføres. Vi har mulighed for at gøre det i det tempo vi finder
passende. Vi er heller ikke afvisende overfor test – det er et arbejdsredskab til at forbedre
elevernes hverdag.
Den nye karakterskala er også noget, der tager tid at overgå til. En karakter skal begrundes, og
det kræver et stort arbejde.
SFO’en
Mette Nørbjerg (uddannet psykolog og arbejder med pædagogik i SFO’er professionelt) har
arbejdet med de ansatte i SFO’en om pædagogik. De er kommet langt, men arbejdet er ikke
færdigt.
Der er sket rigtig meget det forgange år. Alle de bolde der er kastet i luften i det forgangne år,
skal gribes så de nye ting kan forankre sig.
Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der var 3 ordinære medlemmer og 2 suppleanter på valg. Der er i praksis ingen forskel på
ordinære medlemmer og suppleanter i det daglige arbejde i bestyrelsen.
Der var oprindeligt 6 kandidater – men en har trukket sig. Så der er 5 kandidater til 5 pladser.
Kandidaterne præsenterede sig selv, og uden afstemning fordelte pladserne sig som følger:
Bestyrelsesmedlemmer:
Svend Laulund
Hans Vinter
Jan Skovsby
Suppleanter:
Ulla Marstrand

Henrik Fürstenberg
Ad 6 Valg af tilsynsførende
Bestyrelsen foreslår Lotte Nielsen – se cv.
Lotte Nielsen valgt af generalforsamlingen.
Ad 7 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Ad 8 Eventuelt
Intet at berette

