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Dato: 10/8 kl. 18.30-21.30 Sted: Skolen Bifrost, Universitetsvej 9, 4000 Roskilde 
Mødeleder: LFC Referent: Ulla Olin (UO) 
  
Inviteret:, Janus Rudolf, Jesper Bonde, Claus Rydkjær, Niels Ziska, Liselotte Frost Christensen, Ulla 

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

Afbud: Jesper Overgaard Nielsen, Henrik Solborg Mikael Breinholst (orlov), Camilla Rask 

 

Referat 

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

 
Referat: 
Dagsorden godkendt 

 
2. Status fra Skoleleder ved skoleårets start (30 min) 

Herunder orientering om nye medarbejdere, samt elevoptag (Status: 101 elever 1/8-2022) 
 
Referat: 
Taget til efterretning 
 

3. Skolestart. Hvad skal der fokuseres på i kommende skoleår? (25 min) 
Fremlæggelse af årskalender (bilag 1, Ulla fremlægger) for skoleåret 2022/23, herunder 
planlagt temaundervisning i idræt, science uge, og digitaldannelse, samt planer for faglige 
opkvalificeringsaktiviteter for medarbejderne.  
 
Da vores UVM tilforordnede tilsynsførende har meldt sin pensionering, skal forældrekredsen 
vælge ny tilsynsførende. Dette gøres normalt på generalforsamlingen. Da meddelelsen om 
ophør er kommet ved skoleårets afslutning var den timing ikke mulig. Hvordan arrangerer vi 
valg blandt forældrene af ny tilsynsførende. Bilag 2 er liste over mulige kandidater til UVM-
tilsynsførende. 
 
Referat 
Vedr. Tilsynsførende: Et hurtigt arbejdende udvalg Claus, Jesper, Ulla inviterer enkelte 
kandidater til samtaler på skolen.  
Forældre kan indstille til valg af tilsynsførende. Bestyrelsen anbefaler to. Efterfølgende er der 
afstemning blandt forældre. 
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4. Opdatering omkring ny IT-strategi (5 min) 
Orientering: Der er bestilt Microsoft Office 365 til skolen efter forhandling med leverandøren 
EasyIQ. Valg af IT- programpakke er baseret på medarbejdernes udtrykte ønske om 
Microsoft fremfor Google. Kort opdatering om udrulning.  
Prisen for etablering bliver ca. 8000 kr. inkl moms. Årlig drift 239 kr per medarbejder pakke. 
Elever gratis.  
Optimering af hjemmeside for øget synlighed i søgninger. Kan det betale sig? 
 
Referat: 
Der kommer en konsulent og hjælper med overførelse. Forventningen er at overførslen vil ske 
fra 1. september 2022. 
Digital Dannelse er med pensum til alle klassetrin. Der følger forældrebrev med abonnement 
samt en række tilkøbsordninger. 
 

5. Status økonomi (20 min) 
Hvad er skolens økonomistatus ved skoleårets start, hvad kigger vi ind frem mod budget 
2023? Status opdatering fra Økonomigruppen v. Liselotte & Janus. 
Under punktet debat omkring hvordan vi kan optimere ”fremskudte skolepenge” -og om det 
er nødvendigt? 
 
Referat: 
Bestyrelsen godkender, at der vil gå op til 2 mdr. fra en forældre skriftligt anmoder om en 
modregning i forudbetalte skolepenge, til ændringen går igennem på PBS. 
Bestyrelsen godkender, at forældre varsles skriftligt 3 måneder før en prisstigning. 
Bestyrelsen godkender, at fremover fremsendes kvartalsvis rapporteringspakke til samtlige 
bestyrelsesmedlemmer og bank. Den gennemgås på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Der aftales at afholde en strategidag en lørdag. 

 
6. Ny bygning -hvad er præmisserne for udvidelse (30 min) 

Med stigende elevtal og 0-9 klassetrin på skolen øges behovet for en bygn. 2, med 
naturfagslokale og HDS lokale. Hvordan rammesætter vi processen?    
 
Referat: 
Processen startes med forhandlinger med Freja ejendomme. Der nedsættes udvalg: Jesper, 
Claus, Nils 

 
7. Kort pause (10 min) Skoleleder og TR får tidligt fri, jf. nedenstående to lukkede punkter.  

 
8. Lukket punkt (max 15 min)  

Orientering følger til bestyrelsens medlemmer 
 

9. Lukket punkt (max. 30 min) 
Orientering følger til bestyrelsens medlemmer 

 
10. Eventuelt (5 min). 
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Vel mødt.  
Jesper Bonde, Formand. 
 
Næstkommende møder 
 
14/9: Tema: Økonomi, opstart af budget 2023 

 
26/10: Tema: [åben for emne] 

 
23/11: Tema: Afsluttende behandling af budget ´23 
 


