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Bestyrelsesmøde d. 28.11.14 
Tilstede: Nadia, Mogens, Karen, Ove, Josephine, Phie, Kristine 
 
Ad 1 Dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 Alle tidligere referater sættes op med underskrifter og godkendes samlet på næste 

bestyrelsesmøde. 
 
Ad 3 Kristine er referent. 
 
Ad 4 Status, skolen (Nadia): Vi startet i Prags Have, derefter to uger i spejderhytten på 

Christianshavn. Er nu i spejderhytten på Formosavej. God udeområde som er 
heldigvis lukkede af (den ved Christianshavn var lidt for åbent og gave 
udfordringer mht at holde styr på børnene (vand til begge sider.)) I den sidste 
måned har vi arbejdet med løvfald og vejr, og derefter sprog. Der har været skole-
hjem samtaler med alle forældre, samt møder med PPR. Mogens anbefalede, at 
man trækker på PPR alt hvad man kan, fordi de er meget pressede, men det at vi 
konstant er der vil gøre, at vi nemmere huskes til deres interne møder. 

 
Børnehaver er forpligtet til at overdrage til folkeskoler, men ikke til friskoler. 
Friskoler er ikke forpligtet til at overdrage til hinanden.  Vi burde vedtage, at vi kun 
tager (ældre) børn hvis vi får en overdragelse fra den tidligere skole. (Måske skal 
tilladelse fra forældre stå på ansøgningsskema) 
 
Der er mange samtaler forud med forældrene ang. optagelse til bh klasse 2015. Der 
er også samtaler med 12 ældre børn som ønsker at starte. Der er 60 familier som 
har ønsket et plads til bhklasse 2015. 
 
Vi har haft den første besøg af vores tilsynsførende, Iben Lindemark. Hun kommer 
igen engang i januar. 

 
Ad 5 Økonomi - meget god, mest pga vi ikke har haft udgifter til lokaler pt. Lønninger er 

laver end forventet i budgettet, og andre udgifter er meget lave.  "Kanon flot 
resultat" siger Ove. ;o) 

 
Kristoffer bliver deltidsansat pr. 22.1. 2015. Han får fortsat timer fra Anders' firma 
for at udvikle open-source undervisningsmaterialet (dette foregår på 
skolen).  Simon (ansat i legeriet) skal også til at få en regulær ansættelse. 

 
Ad 6 Status på lokaler - Byggetilladelsen har været forsinket da gulvet i kælderen også 

skal ventileres, hvis Jan Elving fortsat skal leje det ud (til andre, ikke os.) Men 
tilladelsen kommer, fordi Jan laver en betingelse at resten af huset (os) kan laves, 
og så skal han ordne kælderen på et eller andet tidspunkt i fremtiden.  Så snart vi 
har byggetilladelsen, kan vi gå i gang med vinduer, ler på væggen, gulvet 
(ubehandlet træ fra Junkers).  

 
Forventet indflytning er stadig januar. 
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Ove spørger til huslejen - Phie siger, at den bliver fornuftig. Vi har huslejeaftalen 
inden jul. Og varmen? Genindvinding af varmluft(? jeg forstår det ikke helt)  
 
Dem fra PB43 leder efter et nyt sted at være - når de finder noget, satser vi på at 
være en del af det, for at få et område til vores udskoling (i fremtiden).  Vi vil helst 
have et sted vi selv ejer, og derfor selv tjener på de investeringer, vi lægger i. 1-6. 
stadig i lokalerne på Strandlodsvej.  Have på taget (i fremtiden). Vi har også fået 
tilbudt et grund på Lergravsvej hvor vi kan have højbede. 
 
En del af inventar skal være selvbygget. Phie har snakket med nogen om alarm og 
indbrudsforsikring, men værdierne indenfor bliver meget begrænset - ikke så 
meget at stjæle. Mht hærværk arbejder vi videre med inklusion of lokalemiljøet. 
Det forebygget noget.  
 

 
Ad 7 Forretningsorden og arbejdsdeling - Karen har fået nogle skabeloner, vi kan bygge 

videre på. F.eks en fra Ollerup vi kan adaptere - den er meget mere forståelig end 
den fra Friskoleforeningen. Vi bliver nødt til at tage det op til næste gang, hvor vi 
har haft tid til at kigge det igennem. Mogens sender den de bruger på Bordings 
Friskole og Mogens og Nadia kigger på det og kommer med forslag inden næste 
møde. Karen sender Ollerups til Mogens og Nadia elektronisk. 

 
Ad 8 Dato på generalforsamling - d. 16. april 2015 kl. 19.  Indkaldelsen sendes ca 1. 

februar.  
 
Ad 9 Bestyrelsesmøder i 2015 - Fredag d. 30. januar kl. 11 (Nadia kommer kl. 12) og 

fredag d. 13. marts kl. 11. 
 
Ad 10 Ansættelse af sekretær - Der er en Lisselotte Rasmussen vi kan muligvis dele med 

Landsbyskolen.  Gitte kunne f.eks fortsætte med at være bogholder. 
 
Ad 11 Konvertering af støtteforening til skolekreds -  I fremtiden burde skolekredsen 

bestå af forældre til børnene som går på skolen samt andre som vil støtte op om 
skolen. Forældre og medarbejderne skal ikke betale kontigent, men det skal de 
øvrige. Medlemmer af skolekreds har stemmeret. Støtteforeningen lukkes i 
slutning af 2014.  

 
Opskrivningslisten er der, hvor forældre betaler for at få deres barn på venteliste. 
Gebyret diskuteres, men forbliver højt indtil administration foregår elektronisk. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at depositumet er modregnet i december måneds 
skolepenge. (evt også novembers, hvis der er 2 måneders depositum) 

 
Ad 12 Intet til eventuelt. 
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__________________________    _____________________ 
Phie Ambo,     Karen MacLean 
Luganovej 5     Ingolfs Allé 48 
2300 København S    2300 København S 
 
 
 
 
__________________________    _____________________ 
Mogens Krabek    Ove Lemvigh  
Øster Søgade 88, IV th.    Kvædevej 29 
2100 København Ø    7700 Thisted 
 
 
 
 
__________________________  
Kristine McGowen 
Ridder Stigs vej 4 
2300 København S 
 


