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Dato: kl. 19.30, dato 25/10-2021 Sted: Skolen Bifrost, Universitetsvej 9, 4000 Roskilde 
Mødeleder:  Referent: Ulla Olin (UO) 
  
Inviteret: Camilla Rask online, Janus Rudolf, Jesper Bonde (JBO), Jesper Overgaard Nielsen, Jesper 

Bruun, Jesper Platz, Liselotte Frost Christensen, Louise Strøyberg, Mikael Breinholst (MB), Niels Ziska, 

og Pernille Nyvang Lager (PNL) online. Anne Christine Glitre, medarbejdernes tillidsrepræsentant 

(TR). 

 

Afbud: Mikael Breinholst (ferie) 

 

Referat 

 
 

1. Godkendelse af mødeleder / Godkendelse af dagsorden (5 min)  
 
Referat: 
Jesper Bonde er mødeleder 
 

2. Om Intelligenstest af børn og hvad de kan bruges til (30 min/15 min diskussion) 
Pernille har inviteret Psykolog Dea Franck til at give os lidt mere viden omkring 
intelligenstest af børn, og indblik i hvad begrebet højtbegavet barn dækker.    
Dea er sidste planlagte besøg for nu hvor vi som bestyrelse får indblik i test af børn, og 
hvordan de kan benyttes til at screene børn til optagelse. 
 
Referat: 
Intelligens bør på en skole ses som underlæggende faktor. Som børn med stort 
læringspotentiale. Det er kombination af det medfødte og det krystalliserede. Det, der kan 
læres. Læs gerne om CHC-teori.  
Det er væsentligt at blive mødt, at blive set, som den man er. Der sker et flow, når 
højtbegavede møder børn, der er ligesom dem selv. 
 
Test muligheder:  
WISC-V (6 år til 16 års alderen),  
WIPSI – (WISC´ens ”lillebror” før 6 år),  
RIAS (måler lidt andet, mangler arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed. Kan 
benyttes før 6 år),  
Godt at få lavet en WISC når barnet er i 7 års alderen- ca 2 år efter fx WIPSI eller RIAS.  
Hvis skolen skal på landkortet indenfor forskning, skal der være styr på optagelse og testning. 
Forskning kan opkvalificere personale, og det er lettere at få tilført specifikke midler. 
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Øvrige bemærkninger: 
Eksempler på forbindelser mellem delprøver: 
Verbale børn – Børn der scorer højt her, men lavt i ressonering kan blive noget ”kantede”, 
fastholder egne opfattelser, mangler refleksion. Kan komme i mistrivsel. Kan meget, men 
motoren følger ikke med. Når auditiv arbejdshukommelse ligger lavt- handler det om at man 
slapper af kobler af i undervisningen. Deres dårlige erfaringer spænder ben. De kan ikke 
reflektere over egen læring.  
Arbejdshukommelsen bliver slap som en muskel, hvis børnene ikke er blevet udfordret. Den 
skal trænes – særligt, skal den trænes, hvis den ligger under 115. 
Skolen skal altid bede om de 10 sider i skoringsprogrammet. Så delprøver kan ses. 
Vigtigt at adskille talenter fra højtbegavede. Der er stor forskel. 
GFI 130 hvor arbejdshukommelsen trækker lidt ned er ok. Forarbejdningshastigheden må 
bare ikke være for lav. 
Vigtigt ved optag at fastholde, at en diagnose som fx adhd eller autismespektrumforstyrrelse 
ikke må fylde mere end den høje intelligens, ikke må spænde ben for læringen. Så er Bifrost 
ikke det rigtige sted for barnet. 
Bilag:  
5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. – Er en mulighed til vurdering 
ved optag. 
Artikel fra psykologernes fagblad om 5-15. 
Børn med intelligens over 130 er 2 pct. af normalfordelingskurve. I den modsatte ende af 
skalaen, er de mentalt retarderede de laveste ca. 2 pct. De får specialtilbud. De har de højest 
begavede også behov for særlige tilbud og for muligheden for at finde hinanden, så ikke de 
føler sig anderledes, ved siden af eller forkerte. 

 
 

3. Om optagelseskriterier og testresultater (15 min) 
Skolens optagelseskriterier kunne godt bruge en revision! 
Med udgangspunkt i seneste møde, indlæg fra Jan Bjergskov, Niels Ziska samt Dea Francks 
oplæg foreslås en diskussion af skolen nuværende optagelseskriterie. Specielt skal det 
diskuteres om World Game test fremadrettet skal kræves for de mindste børn. Se bilag 1 for 
nuværende hjemmeside tekst.   
 
Referat: 
Vi skal revidere optagelseskriterier. Der kommer et skriftligt oplæg til næste møde. 
Det er væsentligt fx at beskrive de forskellige områder i WISCén, at resonneringen skal være 
høj. 
Vigtigt at beskrive, at en eventuel diagnose ikke må fylde for meget, ikke må gå ud over den 
generelle trivsel i en klasse. 
Husk at bede om alle 10 sider WISC. 
Læg vægt på Bifrost er en skole, hvor der skal gøres en indsats. 
 

4. Kort pause (10 min) 
 

5. Status fra Skoleleder omkring skolens driftsstatus (15 min) 
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Referat: 
Vi er startet på undersøgelse af It-netværk og administrativt netværk, der oprindeligt er sat 
op af nogle forældre. 
Idrætsfaciliteter er en stadig mangel. Jesper Bonde overtager kontakten toil kommunen, som 
har været afvisende på Ullas henvendelse også hendes henvendelse vedr. sundhedspleje. 
Nogle politikere kommer på besøg 3. nov. ved middagstid på skolen 
Der arbejdes generelt ud fra Fælles mål. I de fag, der afviger fra folkeskoleloven, arbejdes der 
på at udvikle egne mål. Dette tager lang tid. Vi er på vej. De forventes offentliggjort på 
hjemmesiden efter den er redigeret. 
Slogan til skolen – en konkurrence, der er opstået ud fra elev og lærerinitiativ. Bestyrelsen 
har den endelige vurdering. 
 

6. Skal undervisning i religion i 7/8 klasse dækkes af konfirmationsforberedelsen fra 
skoleåret 2022/23? (15 min) 
Sagsfremstilling: Det har vist sig svært at få skemaet til at gå op med de tre elever i 8. klasse 
der pt. går til konfirmationsforberedelse. Himmelev Sogn dikterer tid og sted, og viljen til 
dialog med skolen har været begrænset idet skoleåret 2021/22 er planlagt. Skoleleder på 
Kristofferskolen har velvilligt delt deres strategi, som er at konfirmationsforberedelsen for 
det relevante klassetrin tæller som religionsundervisning, hvorved skolen får frigjort 
ressourcer og logistikken bliver lettere.  
Formål: Der ønskes en opstart af en diskussion om hvorvidt Skolen Bifrost skal anlægge 
samme strategi velvidende, at det er et mindretal af skolens børn der forventes reelt at 
skulle konfirmeres. Hvad taler for? Hvad taler imod? Diskussionen fortsættes på næst 
kommende bestyrelsesmøde med henblik på beslutning. 
 
Referat: 
Udskudt 
 

7. Orientering fra formandskabet (10 min./JBO) 
a. Kort status omkring ny hjemmeside 
b. Forældreøkonomiorienteringsmøde er afholdt. De fremmødte forældre udtrykte 

tilfredshed med den fremlagte økonomi, og takkede bestyrelsen for arbejdet med at 
bringe orden og transparens i skolens økonomi 

c. Henvendelse fra UVM/STUK. Skolen modtog XX henvendelse fra STUK med ønske 
om uddybning omkring skolens økonomiske situation. Vedlagt findes henvendelse 
fra STUK samt Skolens svar, fremsendt YY/10-2021 (Bilag 2, 3). 

d. Orientering om tilbud om support til at vurdere skolens IT-pakker 
Forældre Claus Rydkær der tilfældigvis samtidig er adm.dir. CapGemini tilbyder at 
hjælpe med at få vurderet om skolens IT infrastruktur og tilvalgte Google Education 
pakke er den rigtige for skolen. Vurderingen er tre faset og vil kræve at bestyrelsen 
tillader adgang for konsulenter fra Cap Gemini til at gennemse skolens IT 
infrastruktur. Dernæst vil Cap Gemini faciliterer en kontakt med Google Danmark 
omkring muligheder. Sidste fase er en tilretning af skolens IT struktur efter fælles 
overenskomst. Det vurderes ikke at fase 1 og 2 koster skolen noget, hvorfor det 
indstilles at bestyrelsen takker ja til tilbuddet. Fase 3 vil i givet fald skulle 
bestyrelsesbehandles. 
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8. Status på skolens økonomi frem mod budget 2022, (20 min/ Liselotte orienterer suppleret 

af Janus) 
a. Status på skolens økonomi  
b. Status Forældreindbetalinger 
c. Status fra Revision. Protokollat til underskrift (Bilag 4, vedlagt) 
d. Udbetaling af fremskudte skolepenge, UVM (Bilag 5, vedlagt) 
e. Status på Merkur Bank 
f. Budget 2022 præsenteres på mødet 17/11-2021 
g. Lejrskolebudget herunder egenbetaling, skolebetaling 

 
Referat: 
      a. Status på økonomi er, at vi denne måned er ca. 70.000 kr bedre end forecast. 
      b. Der er kommet 4 forudbetalte forældrebetalinger yderligere 
      c. Protokollatet ser fint ud. Der er styr på det regnskabsførte. Skolen har stadig underskud 
          som forventet 
      d. Vi har fået forudbetalt skolepenge fra UVM  
      e. Intet nyt 
      f. Gennemgås næste gang 
     g. Lejrskolebudget: Der vil være egenbetaling pr. barn for 800 kr. for 8. klasse. Skolen     
forventer, at der maksimalt bruges 400 kr i lommepenge. Der er en forventning om, at skolen 
fremadrettet er i god tid med planlægningen, så lejrskoler er så billige som muligt. 
 

 
9. Overlæg fra bestyrelsesmøde 20/9-2021 

Pernille er fremkommet med forslag om bestyrelsesdiskussion omkring principper for 
kønsopdeling. Begrundelse: 
”Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at vi beslutter om vi skal undlade at opdele børn på 
Bifrost på baggrund af køn med mindre der er helt særlige tilfælde hvor det er nødvendigt 
(omklædning etc). 
 
Mange af vores børn har deres primære relationer på tværs af køn (eller måske udelukkende 
med det modsatte køn) og kommer med rigtig dårlige erfaringer med at blive ekskluderet fra 
fællesskabet pga deres køn (ofte pga firkantede voksenregler om pigeklubber og drengeture 
etc). Der er flere nye forældre der har taget fat i mig og udtrykt ønske om, at Bifrost ikke 
adskiller sådan. Det er ikke et udtalt problem på Bifrost men dog stadig et problem.  
 
Selve princippet haster måske ikke så meget - men jeg tænker vi skal overveje om det er 
smart at der bliver startet den "pigeklub" der bliver barslet med. Eller om vi skal beslutte at 
klubber skal være indholdsbårne så det fx skal være en "dukkeklub" eller en "stilleklub" eller 
hvad de nu har tænkt” 
Indstilling: Bestyrelsen skal tage stilling til om emnet kræver bestyrelsesbehandling. 
 
Referat: 
Udskydes 
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Forslag til kommende mødedatoer: 
17/11-2021, kl. 19.00 - Godkendt 
15/12, kl. 19.00 -Årsstatus 
12/1, kl. 19.00 
 

10. Eventuelt (5 min./135 min.). 
 

  
Vel mødt. Der serveres det sædvanlige 
Jesper Bonde, Formand. 
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