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Rathlouskolen 16. januar 2019 
 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 14. januar 2019:  
 

Mødedeltagere: Helle Elgaard (HE), Erika Zvingilaite (EZ), Morten Munk (MU), Lars Christian Duus 
Hausmann (LH), Thomas Lyngsholm Ottesen (TO), Henrik Tropp (HT), Jørgen Rønsbo (JR), Kasper 
PoVlsgaard (KP), Helle Fæster (HF), Kirsten Engsig (KE), Kristian Rabjerg (KR), og Jes Lorenzen (JL)  
Afbud: Vickie P. Bundgaard Mose (VM) og Anne Merete Jensen (AJ) 
Mødeleder: HE 

 
1) Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet 13. dec. 2018.  

Dagsorden godkendt. 

Referat fra den 13. december godkendt og underskrevet. 

 

2) Nyt fra skolen/meddelelser  

Elevtal:  466 elever. Vi har blandet andet pt 2 ledige pladser i Ny 7. klasse. 

 

Skolens hjemmeside: Bestyrelsen bedes overveje, hvilke oplysninger der skal stå om besty-

relsen på skolen hjemmeside (mail, telefon, adresse, billede…?) 

 

Skolens styrelsesvedtægter: JL har gennemgået skolens vedtægter i samarbejde med skolens ad-

vokat. Der er ikke foretaget decideret ændringer, men derimod sprog-

lige tilretninger samt korrektion af referencer m.m. Det nye udkast 

sendes til Danmarks Privatskoleforening til deres gennemlæsning in-

den det forelægges bestyrelsen 

 

GDPR – status: Elever over 13 år skal – udover deres forældres samtykke – give de-

res eget samtykke. JL har ”afprøvet” samtykkedokumentet på nogle 

elever fra 9. årgang.  

 I forhold til indhentning af samtykke hos skolens forældre, afventer vi 

en løsning fra enten Intra eller det nye Aula, som digitalt kan håndtere 

denne opgave. 

 (I den forbindelse kan det oplyses, at Aula bliver forsinket i forhold til 

igangsætning. Det fungerer ikke endnu. Tidspunktet er ukendt). 

 

Nyt personale:  Ny lærer – tidsbegrænset ansat til 30. juni 2019 

   Ny lærer – fastansat med start 1. februar 2019 

 

3) Udlevering af materialer til bestyrelsen   

Materiale udleveret. Materialet skal bruges på næste bestyrelsesmøde, hvor vi skal drøfte valgfag 

og/eller praksis faglighed. Både faglige samt økonomiske konsekvenser. Hvilke kompetencer har vi? 

Hvad kan vi i så fald tilbyde? Betyder det i så fald øget skoletid eller skal der fravælges andre aktivi-

teter? 

Materialet omhandler: 

 Folkets skole: faglighed, dannelse og frihed (samlet materiale om justeringer af folkeskolerefor-

men 

 Folkets skole: faglighed, dannelse og frihed – fakta ark bag udspillet, + mere praksisfaglighed i 

folkeskolen: Konsekvens for de frie skoler 

I skoleåret 2019/2020 bliver praksis-faglige fag til prøvefag. Der er forslag om, at prøverne kommer til 

at ligge i slutningen af 8. klasse. 
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4) Kalender   

o Bestyrelsesmøde   14. januar 2019 

o Velkomstsamtaler bhkl  Januar/februar 2019 

o Skolefest enhed 3  5. februar 

o Musical off. forestilling  6. februar 

o Bestyrelsesmøde  6. februar UDSAT TIL DEN 20. FEBRUAR 

o Bestyrelsesmøde  11. marts 

o Tilfredshedsundersøgelse  Marts/april 2019 

 

5) Budget 2019 v/ØK- udvalg og KE   

Bilag fremsendt. 

I forlængelse af fremlæggelsen af budgettet på sidste bestyrelses møde, har KE udarbejdet nyt bud-

getforslag indeholdende de konkrete ønsker og ændringer, der blev vedtaget den 13. december.   

En enig bestyrelse vedtog det fremlagte budget for 2019.  

 

Herunder drøftelse af udvalgenes kompetencer indenfor de givne budgetrammer. Det er de enkelte 

udvalgs ansvar, at de givne budgetrammer holder. Det er kun ved forventninger om markante bud-

getoverskridelser, at den samlede bestyrelse skal inddrages – og evt. godkende/acceptere en over-

skridelse. 

 

Det blev besluttet, at Økonomiudvalget udarbejder et forslag til en forretningsgang i forhold til hånd-

tering af evt. budgetoverskridelser - herunder hvornår er der tale om markante overskridelser (beløb, 

procent…) mv.  

 

5.A 

Jf. ovenstående, er der en helt konkret sag. Det drejer sig om ombygning af administrationen.   

 

MU: Savner at modtage det endelige tilbud fra håndværkeren. Kan derfor ikke se, hvad der er med 

og hvad der ikke er med i tilbuddet. Hvor meget skal via investeringer og hvor meget skal tages fra 

driften? Mener derfor ikke, at vi kan igangsætte ombygningen. 

 

Der er et stort ønske fra ledelsen om, at beslutningen tages nu. Vi har håndværkere, der kan gå i 

gang med det samme og denne ombygningen ”fylder” rigtig meget for hele ”huset”. Det har også en 

stor betydning for vores arbejdsmiljø, at vi lige nu har alternative kontorer. Jf. ovenstående drøftelse i 

forhold til markante/mindre budgetoverskridelser, ligger denne – efter vores mening – på bagatelni-

veau. 

 

Bestyrelsen vedtog herefter at igangsætte ombygningen straks.  

 

JL udarbejder en samlet – og ”gennemsigtig” oversigt til bygningsudvalget, der viser fordelingen på 

de enkelte opgaver – og hvad der skal anføres under aktiver og hvad der skal føres via driften. 
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6) Budgetovervejelser ifm. de kommende 3 år 2019-2021   

Skolens ledelse har udarbejdet en 3 årig oversigt/budgetter med udgangspunkt i de forventede bør-

netal, indtægter, udgifter, etc. Det er prognoser ud fra anslåede tal som ledelsen har vurderet sig 

frem til – og med budget 2019 som udgangspunkt. 

NB: en evt. ændring i statstilskuddet betyder ca. 300.000,- kr. pr. procent +/- afhængig af hvilken vej 

koblingsprocenten evt. flytter sig. 

 

Udgangspunktet for udarbejdelsen af denne 3-årige oversigt, er bygningsudvalgets oplæg til investe-

ringer for de kommende år. 

 

Det blev besluttet, at skolen opretter en opsparingskonto, hvor vi ”fastlåser” et givent beløb. Denne 

kontos indestående skal være stigende frem mod en evt. stor investering i Jarlings Hus. Det er et 

vigtigt signal i forhold til lånoptagelse, som vil blive nødvendig. Opsparingen vil ligeledes vise, at be-

styrelsen tænker i langsigtede mål. 

 

KE udarbejder et forslag til, hvad vi kan overføre til opsparingskontoen i 2019 – samt anslået til 2020 

og 2021. 

 

Bygningsudvalget arbejder videre med deres oversigt som grundlag for kommende års investeringer, 

renovering, ombygning mv.  

 

7) Nyt fra udvalgene   

Økonomiudvalget:  

Se punkt 5+6 

 

SFO-udvalget v/HF: 

Afholder pædagogisk dag den 2. februar. 

Vi påbegynder snarest ansættelse af ny pædagog, da JH´s ansættelse stopper pr. ??? ligesom vi 

snarest laver stillingsopslag i forhold til bemanding når Mini Rathlou starter. 

Vi har overvejelser omkring lokalefordelingen i SFO, når Mini Rathlou starter. I 2019 starter 40 børn i 

Mini – kontra 27 i 2018. Det giver udfordringer i forhold til pladsen. 

HF har afholdt de 20 første velkomstsamtaler med forældre til børn i kommende 0. klasser 

 

Formandskabet: 

Har et ønske om, at bestyrelsen på et tidspunkt skal drøfte inklusion og børn med særlige behov. 

Hvor mange børn med særlige behov har vi plads til – og hvad vil vi som skole? 

 

Bygningsudvalg:  

Se punkt 6    

 

TOK 

Mødet afholdt. Udvalget arbejder med emner som ”Hvordan kan/vil vi styrke kommunikationen mel-

lem skole/hjem?” ”Hvad er det vi signalerer over for forældrene?” ”Arbejde hen i mod en præcisering 

af, at det grundlæggende er forældrenes opgave at opdrage deres børn” dato for generalforsamling. 

 

Udvalget arbejder med et konkret forslag om, at etablere ”forældrekurser” som skal finde sted ved 

overgangen til 1. klasse, overgangen til 4. klasse og til 7. klasse. Kurserne skal have til formål at in-

formere forældrene om, hvad der sker med børnenes udvikling på de forskellige alderstrin samt  
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drøfte, hvordan vi på bedste vis styrker og løbende forbedrer kommunikationen mellem skole/hjem. 

Det er vigtigt, at kommunikationen altid holdes på et sagligt og fagligt niveau. 

TOK udvalget ønsker at inddrage Kredsen af kontaktpersoner for at få input og inspiration. Udvalget 

indkalder derfor til møde den 14. marts 2019. 

Udvalget ønsker ligeledes at bringe emnet på bane i forbindelse med Årsmødet i maj måned. Forslag 

om at invitere en foredragsholder (Rikke Yde), der med en humoristisk tilgang vil tale om emnet. 

Dato for årsmødet fastsættes snarest. 

 

Herunder en generel snak om, hvordan vi så rent faktisk får forældrene til at komme til Årsmødet. 

Emnet er drøftet mange gange og vi har afprøvet flere former for afviklingen. 

 

JR: Er vi tilbage ved den gamle form med foredragsholder mv.? Det har tidligere ikke kunnet få foræl-

drene til at møde op. Har vi evalueret sidste årsmøde?  

 

Som kommentar til dette – et uddrag fra referatet fra bestyrelsesmødet i oktober: 
 

Skolekreds- og forældrekredsmøde  

Evaluering af formen. Næste gang er allerede i maj 2019 og hvis der skal ske betydelige ændringer 
skal det drøftes snarest.  
Manglende opbakning er noget der ligner samfundets udvikling, men det er et problem at der ikke 
kommer flere. 

Mere debat og flere spørgsmål er ønskeligt.  

Det er op ad bakke og svært at lokke folk til. Det gælder også et godt foredrag som bestyrelsen 
havde planlagt tidligere på året.  

Måske er en simpel/kort model på 1 time løsningen. Modellen var fin i år, men blev alligevel for lang.  

Økonomidelen fylder en del tidsmæssigt, økonomidelen er en fast vedtægtsdel. 

Måske kunne datoen meldes ud tidligere. Måske en fast dag på året og bestyrelsesmedlemmer kom-
mer ud og ”reklamerer”. Derudover opslag på intra, fb samt ”reklame” på forældremøder etc.  

Inddrage kredsen af kontaktpersoner for at høre, hvad der kunne trække flere til. Det er Torden-
skjolds soldater der kommer, det må helst ikke tage så lang tid.  
TOK udvalget arbejder videre med processen.  
 
Strategi/visionsudvalg 
Udvalget uden navn omdøbes til Strategi/visionsudvalg 

 

8) Evt.   

Præsentation af skolens hjemmeside. 

Orientering om elevsag. 

 

 


