NYT FRA BESTYRELSEN
I opfølgning af forældrekredsmødet den 30. marts 2017 er bestyrelsen blevet konstitueret.
Den hidtidige formand og næstformand havde besluttet, at de ikke ønskede at fortsætte.
Ny formand er Bolette Weis Fogh og ny næstformand er Jesper Laursen.
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan ses på skolens hjemmeside (link)
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 17. maj, og det blev besluttet, at bestyrelsen
(som hidtil) i løbet af året afholder en række bestyrelsesmøder, der sikrer en løbende
dialog med ledelsen om skolens rammer herunder økonomi og skolens mål, visioner og
udviklingsstrategier. Desuden vil bestyrelsen holde 3-4 temamøder med fokus på særlige
strategier mv som bestyrelsen finder, der er behov for at udvikle sammen med ledelsen og
lærerstaben.
På mødet den 17. maj besluttede bestyrelsen at bemyndige viceskoleleder Kim Larsen og
formand Bolette Weis Fogh skal foretage en første hurtig udredning af behov for
vedligeholdelse og forbedring af skolens eksisterende bygninger samt en første
undersøgelse af muligheden for, at forskolens villa erstattes af en ny og gerne større
skolebygning. Alt efter omfanget af det arbejde, som bestyrelsen beslutter at iværksætte,
vil der senere blive nedsat byggeudvalg mm. hvor der bl.a. vil indgå repræsentanter fra
skolens lærerstab.
Bestyrelsen blev på mødet bl.a. orienteret om det allerede igangsatte arbejde med at
udarbejde en kommunikationsstrategi, hvor der bl.a. tages højde for resultatet af
Forældretilfredshedsundersøgelsen fra sidste efterår. Arbejdet forestås af skoleleder
Annette Messerschmidt, viceskoleleder Kim Larsen og suppleant til bestyrelsen Mette
Højbjerg. Det er tanken, at oplægget snarest vil blive drøftet i et udvalg med deltagelse af
bestyrelsen, ledelsen og skolens lærere.
Formanden har sammen med skolens ledelse afholdt møder med de forældre, som i
forbindelse med og/eller på forældrekredsmødet har udtrykt interesse for og input til
skolens overordnede politikker mv. Møderne har haft til formål at sikre, at bestyrelsen og
ledelsen er så godt informeret som muligt om, hvad der rør sig i forældrekredsen, og at
gode ideer og kræfter bruges til gavn for skolen. Bestyrelsen og ledelsen er gennem
samtalerne blevet bekræftet i, at skolen har en meget engageret og aktiv forældrekreds.
Professionalisme og faglighed er gode egenskaber også i en skolebestyrelsen. Der
afholdes derfor et temamøde onsdag den 23. august for bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter, lærerrådsformand, tillidsmand og ledelse, hvor en underviser fra Danmarks
Privatskoleforening fortæller om skolebestyrelsens opgaver og ansvar. Endvidere er det
tanken, at formand og næstformand deltager i et to-dags kursus i efteråret om opgaver og
ansvar for formand og næstformand i skolebestyrelsen.

