
Side 1 af 2 

 

Sankt Knud Lavard Skole 

Referat af Forældrekredsmøde afholdt 29. november 2018 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Valg af dirigent (og referent). 
2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske 

forhold – herunder underretning om tilsyn.  
3. Debat om orienteringen i punkt 2. 
4. Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem: Jan Kehler er på valg og ønsker ikke at 

genopstille. 
5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 
6. Eventuelt. 

 

Ad 1)  Sebastian Horch blev valgt som dirigent og Jasper Riis som referent. Dirigenten 
noterede, at forældrekredsmødet var indkaldt i tråd med skolens vedtægter og dermed 
beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2) Bestyrelsens formand, Kim Ørtved, gav på vegne af bestyrelsen og skolens ledelse – 
med bidrag fra Christa Bonde - en orientering om skolens økonomiske, driftsmæssige 
og pædagogiske forhold.   

  
 Det fulde præsentationsmateriale, som blev gennemgået, er tilgængeligt på bestyrelsens 

sider på skolens hjemmeside:  http://sanktknudlavard.skoleporten.dk/sp/file/eafbe79a-
f575-4e6c-8dc6-1b5835d91835/1-%202018.pdf 
 
Som fremhævet i mødets dagsorden var der en særlig underretning om tilsyn. Her 
forklarede Christa Bonde, hvordan skolen gennem nu fire år har anvendt selvevaluering 
i stedet for den tilsynsbaserede evaluering. Selvevalueringen baseres på en detaljeret 
manual fra Undervisningsministeriet. Christa beskrev det omfangsrige arbejde, som - 
udover at opfylde de formelle krav – er blevet til en stærk årlig proces med værdifulde 
diskussioner og god vidensdeling mellem skolens medarbejdere på tværs af faggrupper.    

 
 Valget mellem selvevaluering og tilsyn skal genbesøges på forældrekredsmødet i 2019, 

hvor det skal besluttes, hvilken metode skolen skal anvende de kommende år. 
 
Orienteringen havde i øvrigt særligt fokus på: 
 
a. Bestyrelsens sammensætning og opgaver, herunder ansvaret for ansættelsen af 

medarbejdere.  Skolens ansættelsesudvalg omfatter to bestyrelsesmedlemmer, som 
typisk involveres når en ansættelsesproces går videre fra de helt indledende stadier.   
 
Bestyrelsen er ikke involveret i skolens pædagogiske arbejde, hvor ansvaret fuldt 
ud ligger hos skolens ledelse.  
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b. I forbindelse med eksempler på skolens mange aktiviteter det seneste år – både 
pædagogiske og sociale (se førnævnte præsentationsmateriale) blev der gjort 
opmærksom på, at GDPR-reglerne begrænser skolens muligheder for at anvende 
billeder af elever.  Dels har ikke alle forældre givet en fuld accept af anvendelsen af 
billeder, og derfor må visse elever ikke optræde på billederne – og dels mangler 
flere forældre stadig at aflevere de opdaterede blanketter.  
 

c. Skolens regnskab for 2017 viste et stærkt resultat – dels drevet af gode besparelser 
og dels af engangselementer. 2018 forventes pga. af store investeringer i bl.a. 
skolegården at vise et underskud.  Skolens økonomi og likviditet er stærk – også 
ved udgangen af 2018. Elevtallet vil fortsat være den primære faktor for skolens 
økonomi.  

 
d. Kommunens opsætning af skilte som variable hastighedsbegrænsninger op omkring 

SKL og Lindegårdskolen. Forældres henvendelser og input til kommunen vurderes 
at være den primære årsag til, at det er lykkedes at få skiltene på plads. 

 
e. Ændringer i medarbejderstaben, hvor Gitte Hald er stoppet og Monica Kokfelt Kjer 

er fastansat og overtager Gittes timer. 
 

f. Omlægning af link til skolens intra til siden www.sklintra.dk er allerede begyndt at 
spare skolen penge, da det ser ud til, at forældre nu ikke længere søger via Google 
og klikker på annoncen, når de vil på skolens intranet.   

  
Ad 3)  Der blev svaret fyldestgørende på de få spørgsmål til orienteringen, hvormed 

bestyrelsens og ledelsens orientering blev accepteret. 
 
  
Ad 4 og 5)  Camilla Hecquet og Simon Høgsbro stillede begge op til bestyrelsen. Ved afstemning 

blev Camilla Hecquet valgt til bestyrelsen, og Simon Høgsbro blev valgt som suppleant 
for Camilla. 

 
Ad 6)  Iab. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Dirigentens underskrift og datering 
 
  


