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Dato: 10/5 kl. 18.30-21.30 Sted: Skolen Bifrost, Universitetsvej 9, 4000 Roskilde 
Mødeleder: Jesper bonde JB Referent: Ulla Olin (UO) 
  
Inviteret: Jesper Overgaard Nielsen, Jesper Bonde, Claus Rydkjær, Mikael Breinholst, Liselotte Frost 

Christensen, Ulla Kallesøe. Tanja Hochloff, medarbejdernes tillidsrepræsentant, Ulla Olin, Skoleleder. 

Afbud: Niels Ziska, Janus Rudolf, Henrik Solborg, Camilla Rask. 

 

Vi byder et stort velkommen til Claus Rydkjær, forældrekredsmedlem, Ulla Kallesøe som suppleant i 

forældrekredsen, og Henrik Solborg som suppleant i skolekredsen        

Referat 

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

 
Referat: 
JB mødeleder. Dagsorden godkendt 
 

2. Opfølgning på Generalforsamling 2022 (10 min) 
Generalforsamlingen blev afholdt den 19/4 på Roskilde Katedralskole. 49 stemmeberettiget 
var til stede. Generalforsamlingen blev afviklet som planlagt og med både god stemning og 
engagement. Bestyrelsens udkast til nye vedtægter blev godkendt enstemmigt -  med én 
ugyldig Ja-stemme afleveret på den forkerte stemmeseddel.  
Valg til bestyrelsen førte til genvalg af Janus Rudolf (skolekreds, genvalgt for 2. år), Jesper 
Bonde (forældrekreds, genvalgt for 2. år), nyvalg til Claus Rydkjær (forældrekreds, valgt for 
2. år), Ulla Kallesøe (forældrekredssuppleant, valgt for 1. år) og Henrik Solborg 
(Skolekredssuppleant, valgt for 1. år.   
 
Referat: 
Der kan gøres mere ud af økonomiinformation fx. kort forklaring til tal inden GF. 
Stedet for generalforsamling kan overvejes til næste år. 
Der kan etableres et økonomimøde igen september- oktober, så det kan indarbejdes i 
budget. 
Der skal sikres fortsat åbenhed. 
 
 

3. Status fra Skoleleder omkring skolens driftsstatus (20 min) 
 
Referat: 
Orienteret 
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4. Behov for ny IT-strategi (20 min) 
Kort baggrund. Skolen benytter Google. Skoleledelse og medarbejderne er utilfredse med 
det produkt, af mange årsager, og vil gerne have Microsoft i stedet. Det vil også tillade, at vi 
kan have en ”skole-intra funktionalitet” i microsoft teams. Hvordan griber vi det an?   
 
Referat: 
Personale udarbejder en liste over ønskede funktionaliteter/mangler. Derefter arbejdes med 
mulige løsninger. 
 

5. Ny forretningsorden for bestyrelsen (20 min) 
Vedtægtsændringernes godkendelse på generalforsamlingen betyder at betyrelsens 
forretningsorden skal tilpasses tilsvarende. Niels Ziska, Henrik Solborg og Jesper Bonde har 
tidligere gennemarbejdet en revideret version af forretningsordenen der blev tentativt 
godkendt på bestyrelsesmøde den 6. april 2022. Idet den endelige godkendelse bør finde 
sted efter vedtægtsændringerne, er ny forretningsorden vedlagt til bestyrelsens behandling.  
Det indstilles til bestyrelsen at politikken godkendes. 
 
Referat: 
Gennemgået med kommentarer. 
JB ændrer i samarbejde med NZ 
 
  

6. Status økonomi (20 min) 
Hvad er skolens økonomistatus? Kort status opdatering fra Økonomigruppen v. Liselotte, 
Janus, og Mikael. 
 
Referat: 
Status gennemgået. 
Det er aftalt at forældre i maj måned spørges til forudbetalte skolepenge som adviseret for et 
år siden.  
 

 
7. Kort pause (10 min) 

 
8. Anti-stress tiltag (10 min). Ulla Kallesøe har foreslået at skolen skal forsøge at skaffe 

finansiering til en anti-stress hytte på udeområdet. Ulla K fremlægger. 
 

Referat: 
JB og UK tilretter ansøgning i forhold til grønne områder til pauser og undervisning samt 
borde-bænke mv. 
 

9. Møderække til december 2022 med temaer (20 min) 
Den nye bestyrelsesperiode er nu startet. I den forbindelse fastlægges en møderække frem 
mod årsskiftet.  
 
Forslag til bestyrelsesmødedatoer: 
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28/6. Tema: Bygning 2. Hvornår skal vi sætte en bygning 2 i spil og hvad er præmisserne for 
en ny bygning. Kort baggrund: Bestyrelsen har sat en ramme på 115 børn i bygn 1 fordelt på 
7 klasser for skoleåret 22/23 (0-1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8, 9). Den præmis kommer dog med det 
forbehold at søgningen til skolen er meget positiv hvorfor de mindste klasser kan se ind i at 
skulle opdeles i stamklasser. Samtidig vil skolen med fordel kunne indrette en ny bygning 
med faglokaler der pt lånes hos Kristoffer skolen, dvs. Kemi/fysik kombineret med 
naturvidenskab. Samtidig vil et HDS (håndværk, design, sløjd) lokale styrke den kreative 
undervisning. Det er dyre lokaler at indrette.  
 
10/8: Tema: Skolestart. Hvad skal der fokuseres på i kommende skoleår 
 
14/9: Tema: Økonomi, opstart af budget 2023 
 
26/10: Tema: [åben for emne] 
 
23/11: Tema: Afsluttende behandling af budget ´23 
 
Der planlægges ingen mødedato i december, under forudsætning af at skolens drift er stabil. 
 
Referat: 
Godkendt med enkelte ændringer. JB tilretter  

 
10. Arbejdsweekend 25-26/6. Så skal der males, slibes og ryddes op så skolen er klar til næste 

skoleår. v/ Jesper B 
 
Referat: 
Der arbejdes videre med planen. 
 
 

11. Eventuelt (5 min). 
 
Referat: 
Der arbejdes på at etablere lektiecafe ved eventuelle aflysninger af undervisning for de 
ældste klasser. 
Der arbejdes på enslydende procedurer for forældre på Facebookgrupper. 
 

 
Bilag: bestyrelsens forretningsorden, revideret version.  
 
 
 
Vel mødt.  
Jesper Bonde, Formand. 
 


