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Generalforsamling 2016
Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal
	
  

	
  
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Skolelederens beretning
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Indkomne forslag
Eventuelt

Bestyrelsesformanden byder velkommen og gennemgår generalforsamlingens dagsorden.
Ad 1. Valg af dirigent
På bestyrelsens anbefaling blev Hans Heikel Vinther valgt til dirigent. Hans kunne
herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia
overholdt. Da der ikke var indkommet nogle forslag udgik pkt. 7.	
  
Ad 2. Bestyrelsens beretning blev gennem gået af Form and, Lars Sand
Stibius (LS):
Formanden indleder med at berette om god søgning til alle klassetrin og redegør
for den overordnede økonomi, som må betegnes som sund.
På baggrund af beslutningen sidste år om at øge størrelsen af flere klasser fra 21 elever til 22
elever samt at optage to 0. klasser i skoleåret 2015-16, er antallet af elever nu oppe på ca.
390, hvilket er +30 sammenlignet med sidste år.
Udvikling af medarbejdere; både lærerstaben og ledelsen har haft stor fokus i 2015, hvor man
har kunnet fokusere mere på ”Business as usual” ovenpå den omfangsrige skolereform
Skolens måde at håndtere vores inklusionsforpligtelse på blev også berørt i overordnede træk.
Der afsluttes med at opsummere skolens aktuelle situation, og der konkluderes, at
Birkerød Privatskole er en god og velfungerende skole.
Herefter gennemgik formanden bestyrelsens væsentligste aktiviteter i det forgangne år, hvor
nogle af hovedpunkterne har været:
• Trafikprojekt: Resulterede i en permanent etablering af parkeringsskilte efter
sommerferien.
• Byggeprojekt: Ombygning af gymnastiksalen, hvor de første møder med arkitekt
afholdes.
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”Bøgehuset”: Meget omfattende renovering (ca. 700.000,-). Ibrugtagning forventes til
maj 2016.
Inddragelse af elevrådet i bestyrelsesmøderne: Det er bestyrelsens forhåbning at
inddragelsen af elevrådet ligeledes kan forbedre skolen for alle. Blandt andet har
Elevrådet stor interesse i at holde skolen pæn og ren.
Økonomi
o Kommende større udgiftsposter:
• Renovering af de 2 små skolegårde (Carlagården & Lindegården) samt
etablering af udluftning i alle klasselokaler (Budgetestimat: 2 MDKK)
• Renovering af Gymnastiksal (Budget: 6 MDK). Budget reduceres kraftigt pga.
den nødvendige renovering af Bøgehuset:
o Der var mange ønsker; herunder fællesrum, ekstra faglokaler etc.
o Man blev nødt til at nedjustere projektet grundet økonomi og
begrænsninger i bebyggelsesprocent, og man står p.t. med et godt
renoveringsprojekt, der virker farbart. Herunder med bl.a. 2 separate
omklædningsrum og forbedring af akustikken
o Finansiering: Til dels egen finansiering samt lånefinansiering. Modellen
er ikke strikket helt sammen endnu. Det er svært at søge fonde til
renoveringer generelt. Bestyrelsen har haft møde med en ekspert på
området, som fandt det urealistisk.

Ad 3: Form anden gennem går det reviderede regnskab
Resultatopgørelsens hovedtal præsenteres. Disse indeholder bl.a. en meromkostning pga.
kurstab i forb. med omlægning af realkreditlån. Omlægningen giver skolen en lavere ydelse
samt afdrag på nu et lån fra tidligere to lån. Årets resultat: 304 TDDK.

Ad 4: Skolelederens beretning
Skoleleder Susanne Frey (SF) starter med at takke lærestaben, der tager stort ansvar og er en
fornøjelse at arbejde sammen med. De kommer med masser af gode forslag og har meget
åben rammer for at prøve forskellige ting af.
Sidste år tog man afsked med Dorthe Mark, der stoppede, hvorefter Annette har knoklet på
kontoret siden og har gjort en kæmpe indsats. Der er også kommer en ny kollega, Malene.
Administrationen fungerer nu fortræffeligt.
SF redegør for ændringer i medarbejderstaben, herunder afgang af Anne Ourø, der stoppede
og ville prøve noget andet; Eva Højland, der efter barsel fik nyt jo i nærheden af bopæl pga.
familiære forhold; samt Jakob Pedersen, der er stoppet som Viceskoleinspektør. SF takker for
samarbejdet og ønsker Jakob alt godt. Der søges efter en ny VSI til start 1/8, 2016.
Barselsvikar for Eva, Mie Vinter, blev fastansat, og desuden blev Kasper Ladefoged ansat som
ny pedel. Han fungerer optimalt i jobbet og bidrager med stor glæde, engagement og godt
humør.

Mini-SFO omdøbes til en ”mini-kultur-SFO”, hvor de små, nye elever skal introduceres til
forskellige kultur oplevelser. Der har været stor fokus på klassesammensætningen, og
bønehaveklasselærerne har besøgt alle de børnehaver, som eleverne kommer fra, for at sikre
den optimale sammensætning i klasserne.
SF gennemgår bygningernes stand, og påpeger at der er mange gamle bygninger, der til tider
bryder sammen, men at pedellerne (Kasper og Jan) har en stor del af skylden for at
bygningsmassen vedligeholdes ved hjælp af gode (og ofte egne) løsninger.
Renoveringen af Bøgehuset har været et kæmpe projekt. Det nye Bøgehus bliver et super
lækket lokale, hvor alt er nyt med loft til kip. SF har desuden forhåbning om, at den gamle
gymnastiksal kan blive tilsvarende godt moderniseret og bliver ligeså lækket som Bøgehuset.
I forbindelse med inklusion påpeger SF, at skolen skal kunne rumme, at mennesker er
forskellige. Skolen har et AKT team på 3, der arbejder med de forskellige situationer. De finder
nye måder, hvorpå man arbejder og kommunikere med de børn, der har udfordringer, i stedet
for kun at kunne tale med dem. Marianne Brodersen er f.eks. uddannet ”kunst-pædagog”, og
bruger værktøjer som billedkunst og musik til at fortælle, hvordan barnet har det. Dette kan
således bruges som udgangspunkt for en samtale. Seneste skud på stammen er ”sandtegning”, der ligeledes bruges til at fortælle uden brug af ord - og senere kan danne grundlag
for samtale.
Skolen har fået hjemmeside, hvilket man er rigtig glad for, da den giver et godt billede af
hvem vi er – og tilmed et til at arbejde med for ledelsen.
Fornyligt blev 37 PC’ere stjålet efter voldsomt hærværk på skolen. Alt dækkes af forsikring.
SF kommenterer, at det først er nu, at skolereformen rigtig har bundfældet sig. Det forgangne
år er brugt på at komme godt videre og arbejde med den synlige læring som pædagogisk
læringsmiljø. Der arbejdes meget med relations-kompetencer, og medarbejderne har fået
indblik i redskaber til dette. Næste skridt er at få supervision til brugen af relations-værktøjer.
Specielt de ældre elever, teenagerene, er meget i fokus, således at man kan styrke dem og
bygge dem op til at blive stærke unge mennesker. Et andet tiltag i dén retning er den årlige
Trivselsdag, der i år havde digital kommunikation som hovedemne
Mht. videreuddannelse er det vigtigt at man udvikler sig sammen. Personalegruppen higer
efter at videreudvikle sig. Medarbejderne har stor medbestemmelse, og der er etableret en
medarbejdergruppe, der beskæftiger sig med valg af kurser, herunder også økonomien
relateret hertil.
Alt i alt konkluderer SF, at vi har en fantastisk skole, hvor elever, lærer og ledelse har det godt
sammen og tilmed kan udvikle sig sammen og derved forberede eleverne på livet. Skolen har
det godt og er lige dér, hvor den skal være, og hvor den bevæger sig i det helt rigtige tempo..

Ad 5: Valg af bestyrelsesm edlem m er og suppleanter
Bestyrelsen har følgende sammensætning efter Generalforsamlingen 2016:

•
•
•
•
•

Lars Sand Stibius (Victoria 7. vest) Formand, økonomiudvalg
Peter Liengaard (Kristine 5. vest og Frederikke 7. vest), Næstformand, byggeudvalg og
økonomiudvalg
Trine Krarup (Frederik 6. vest), Trafik og Pr-udvalg
Diana Dodensig (Alberte 3. vest og Olivia Mini-øst ), Byggeudvalg og økonomiudvalg
Henrik Andersen (Asger 6. vest, Albert 3. vest og Aksel Mini-øst), Ressourcebank og
trafikudvalg

Bestyrelsens suppleanter blev:
• 1. suppleant: Lasse Elbrønd Skovgaard (Børn i 7. vest og 4. vest), Nyvalgt
• 2. suppleant: Anders Liechti (Børn 1. vest og 5. vest), Nyvalgt
Formanden takkede følgende, der træder ud af bestyrelsen, for stort engagement og indsats:
• Anders Terp-Hansen (Katrine 5. øst)
• Camilla Schroll (Selma 7. vest)

	
  
	
  

Ad 6 Indkom ne forslag
Punktet udgår da der ikke er indkommet forslag

Ad 7 Eventuelt
Der var mange rigtig gode kommentarer og spørgsmål fra deltagerne på generalforsamlingen,
herunder:
• Stor ros til trafikprojektet, da trafiksituationen er klart forbedret. Opfølgning ønskes
senere.
• Bestyrelsen blev spurgt, om man fremadrettet ønsker at bevarer 2 spor på alle
klassetrin?
o LS svarede, at det er en prioritet at have plads til alle søskendebørn, samt sikre
en ”fødekæde” for fremtidig søgen.
• Der blev foreslået, at skolen kunne benytte Mantziusgården, når der er pladsproblemer.
Man kunne leje salen til musikskolens forårskoncerter eller andre større arrangementer,
der kræver meget plads.
o SF svarer at der har været samtaler herom. Ideen er god. I dag lejer skolen
også Multisalen, hvilket koster op mod 80.000,-/årligt.
• Der kommenteres, at der har været foredrag i 7. klasser vedr. risikoadfærd.
Kommunens repræsentant fandt efterfølgende skolens 7. klasser ”meget friske”, og
mere med fremme end andre 7. klasser i kommunen. Gør vi noget herved?
o SF forklarer, at man fra skolens side ikke mener, at de er ”meget friskere” end
andre 7. klasser. Men at man naturligvis er opmærksom herpå. En deltager på
mødet kommenterer, at det også er muligt, at enkelte elever har gjort sig
”friskere” end andre, hvilket nemt giver udslag i en ændret score.
• Der spørges til Privatskoens holdning til digitalisering, herunder iPads?
o SF kommenterer, at man har kigget meget på det, men at skolen kun ønsker at
bruge iPads som en del af undervisningen, når den er nødvendig. Man ser den
ikke som et primært redskab. Allerede i 5.klasse kommer eleverne selv med
PC’ere/iPads. Skolen har derfor ingen intentioner om, at alle f.eks. skal have en
iPad. Man ønsker sig derimod et klassesæt af iPads, når der er økonomi til det.
• En deltager roser tiltagene omkring inklusion og kommenterer at det er vigtigt, at der
er plads til alle.
• Der er stor ros til mini-SFOen, som netop er startet op.

•

Der er også stor ros til rekruttering af de unge medarbejdere i SFOen. Børnene er
virkelig glade for de unge mennesker.

Herefter erklærer dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.	
  

	
  
	
  
Hans Heikel Vinther
Dirigent

Lars Sand Stibius
Formand

___________________
Dato:
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