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Dato: 6/4 kl. 18.30-21.30 Sted: Skolen Bifrost, Universitetsvej 9, 4000 Roskilde 
Mødeleder: JB Referent: Ulla Olin (UO) 
  
Inviteret: Janus Rudolf, Jesper Overgaard Nielsen, Louise Strøyberg, Jesper Bonde, Mikael Breinholst, 

Niels Ziska, Jesper Platz, Liselotte Frost Christensen, Tanja Hochloff, medarbejdernes 

tillidsrepræsentant, Ulla Olin, Skoleleder. 

Afbud:  Pernille Nyvang, Camilla Rask, Jesper Bruun 

Vi siger på mødet farvel og mange tak for tid og indsats til Jesper Platz, Louise, & Jesper Bruun der 

ikke genopstiller ved generalforsamlingen.   

Referat 

 
1. Godkendelse af mødeleder / Godkendelse af dagsorden, (5 min)  

 
Referat: 
Jesper Bonde valgt som mødeleder 
Dagsorden godkendt 
 

2. Tilmelding til netværket ”Begavet med glæde” (10 min),  
Kort diskussion omkring skolens tilmelding til dette netværk. Efter at have læst ind i 
”Begavet med glæde” initiativet, indstiller Formanden at Skolen tilslutter sig for 1 år i første 
omgang.  
 
Referat: 
Skolen tilslutter sig netværket for et år.  
 

3. Status fra Skoleleder omkring skolens driftsstatus (20 min) 
 
Referat: 
Status taget til efterretning. 
Der skal udarbejdes personalehåndbog. 

 
 

4. Politik om tilsyn.  
Sagsfremstilling: For at styrke trivsel og struktur i skoledagen har fmd. bedt Ulla Olin 
udarbejde politik om tilsyn (vedhæftet). Politikken skal synliggøre over for skolens 
medarbejdere, at det forventes at lærerne og pædagogerne møder 10 minutter før 
skolestart i klasserne for at tage imod børnene, samt. Tilsynspolitikken giver ikke anledning 
til ændring af arbejdstidsvilkår eller andet. 
Det indstilles til bestyrelsen at politikken godkendes. 
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Referat: 
Bestyrelsen sender morgen – og pausetilsynet til høring hos medarbejdere. Hvordan tænker 
medarbejderne tilsyn løst bedst muligt. 
 
  

5. Gennemgang af revisionsrapport (30 min). 
Det indstilles at bestyrelsen underskriver årsregnskab fra revisor 
 
Referat: 
Årets resultat kr. -793.828. 
Årets resultat eksklusiv særlige poster kr.164.397 
Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet. 
 
 

6. Kort pause (10 min) 
 

7. Generalforsamling 2022 (45 min) 
19/4-2022, 18.30-22.00 på Roskilde Katedralskole.  
 
Gennemgang af indkaldelse til generalforsamlings, forløb, rammer omkring 
stemmeafgivelse, rollefordeling etc.  
 
Bestyrelsesmedlemmer der fortsætter: 
Mikael 
Niels  
Jesper Overgaard 
Camilla Rask 
 
På valg til forældrekreds:  På valg til skolekreds er: 
Jesper (genopstiller)    Janus (genopstiller) 
Pernille (genopstiller) 
Liselotte (genopstiller) 
 
 
Vær opmærksom på, at såfremt Generalforsamlingen godkender vedtægtsændringerne, så 
ændres fordelingen af mandater mellem forældrekreds og skolekreds til 4-3. Det vil sige at 
der i kommende valgperiode er én mindre skolekredsrepræsentant og én flere 
forældrekredsrepræsentant. Idet vedtægtsændringen gennemgås og sendes til afstemning 
forudgående valghandlingen, ikrafttræden de nye vedtægter umiddelbart ved upload til 
hjemmesiden.  
 
Referat: 
Beretning gennemgået og koordineret. 
Valgprocedure gennemgået og vedtaget.  
Skolekredslisten bestyrelsesgodkendelse afsluttes onsdag (grundet påske) 



 

Bestyrelsesmøde for Skolen Bifrost 

3 

 

  
 
 
 
 

8. Lukket punkt. TR og Skoleleder får tidligt fri... 
(materiale eftersendes til bestyrelsens medlemmer, 45 min)  

 
9. Eventuelt (5 min). 
 

 
Vel mødt.  
Jesper Bonde, Formand. 
 


