
 

 

 

 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2012 

 

Tilstedeværende: Sr. Susanne Hoyos, Lise Baadsgaard – Jepsen, Peter Navarro, Kirsten Gravgaard og 

Karina Demuth. Endvidere deltog skoleleder Peter Franklin, Viceskoleleder Torben Møller, og 

medarbejderrepræsentant Søren Birn 

   

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af dagsorden. 

2 Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2012. 

3 Meddelelser. 

4 Økonomi 2012/ budget 2013 status. 

5 Engelsk fra 1 kl. i skoleåret 13/14? 

6 Lærernes lokalløn  

7 Valgmøde til bestyrelsen onsdag 31. oktober kl. 17 

8 Fremtidige møder og punkter hertil 

9 Eventuelt 

10 Personaleanliggender m.v. 

 

Ad1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

(Fremover lægges hele referatet på intra under bestyrelsen. 

Referat fra den åbne del af mødet placeres på selve hjemmesiden fra og med dette referat) 

 

Ad2) Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 30.05.12. 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 

Ad3) Meddelelser 

Formanden: 

Formanden vil gerne deltage i frokostmesser når hun har tid. 

Afholder MUS – samtaler med skoleleder og viceskoleleder 
 

Skoleledelse: 

Der har været afholdt forældremøder i de sporene. Generelt var der en god stemning omkring den møde 

form vi brugte i år. 

Peter Franklin har været på en utrolig spændende studietur til San Fransisco  

Efter arbejdet med APV i SFO, er der nu en meget positiv fremdrift i personalegruppen. 

Vi er lige nu ved at skifte IT support leverandør, samarbejdet med Erik Buus er stoppet i enighed. 

 

Medarbejderrepræsentant: 

Hører også fra SFO, at der nu er en rigtig god stemning i personalegruppen.  

 

Forældrerepræsentantskabet: 

Karina har lavet oplæg til nye vedtægter til forældrerepræsentantskabet, som behandles på det 

kommende forældrerepræsentantskabsmøde. 

  

Ad4) Økonomi 2012 / budget 2013 status 
De frie skolers økonomi er i disse år meget trængt, og det gælder også ISJ. Koblingsprocenten sænkes i 

årene frem til 2014 med 1% om året, samtidig med at beregningsgrundlaget også falder og priser og 

lønninger stiger.  

ISJ er også udfordret med meget store udgifter til vedligeholdelse af bygningsmassen og nødvendige 

investeringer i IT og moderniseringer af lokaler. 

ISJ har heldigvis god elevsøgning, og opretter nu hvert år en tredje børnehaveklasse. Dette ekstra 

elevoptag forbedrer heldigvis det økonomiske grundlag. 

I 2012 og 2013 forventer ledelsen begge år et økonomisk 0- resultat.   
Bestyrelsen godkender at skolepengene, hvis nødvendigt sættes lidt mere op end prisudviklingen. 



 

 

Side 2  

 

 
Ad5) Engelsk fra 1. klasse på ISJ fra skoleåret 13/14? 
Ledelsen udarbejder til næste møde et forslag til, hvordan vi kan etablere engelsk på ISJ fra 1. klasse, og 

også gerne ser på muligheden af at udvide engelsk undervisningen på de øvrige klassetrin. 

  

Ad6) Lærernes lokalløn 
Oplæg fra lærernes tillidsrepræsentant blev gennemgået og drøftet. Forslaget betyder, at procentsatsen til 

lokalløn ikke øges. Forslaget blev godkendt 

Susanne og Peter kommer med forslag til, hvordan den del af lokallønnen, som bestyrelse og ledelse 

udmønter skal anvendes. 

 
Ad7) Valg til bestyrelsen onsdag den 31. oktober kl. 17  

Administrationen sørger for, at der i uge 40 udsendes indkaldelser til mødet. 

Karina modtager genvalg, det vil blive skrevet i indbydelsen 

Mødet vil blive som sidste år, med pølser inden mødet.  

Næste år planlægges samme aften FR møde. 

 

Ad9) Fremtidige møder og punkter hertil.  
Mandag 26.11 kl. 17  (flyttet fra 29.11.) 

Mandag 28.01. (flyttet fra 04.02.) 

Mandag 08.04. ( flyttet fra 15.04.) 

Torben giver besked til Helle Thybo og Søren Jensen 

 

Ad10) Eventuelt 

Ingen indlæg 

 
  
 

 

referent Torben Møller 

 

 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødets åbne del den 1.oktober 2012 

Sr. Susanne Hoyos  _______________________________________ 

Lise Baadsgaard - Jepsen___________________________________ 

Kirsten Gravgaard ________________________________________ 

Peter Navarro  ___________________________________________ 

Karina Demuth __________________________________________ 
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