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REFERAT AF N. KOCHS SKOLES ÅRSMØDE 

TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2015 FRA KL. 19.00 

 

N. Kochs Skoles kor 2 og ungdomskor startede mødet med dejlige sange… 

Herefter bød Lisbeth velkommen til årsmødet. 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Rüdevald blev valgt. Morten konstaterer, at årsmødet er lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

 

2. Valg af referent 

Tonja Althaus blev valgt. 

 

3. Beretning fra forældrebestyrelsen 

 Forældrebestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Johanne Sønderlund Birn - 
beretningen vedlagt referatet. 

 Spørgsmål: Hvad er gjort anderledes i forhold til det nye koncept for 10. klasserne? 
Johanne kunne oplyse, at de gamle linier var delt op i faglige linier (musik, film, science og 
gymnasieforbedrede) og i stedet er der nu lavet stamklasser med en bred vifte af 
valgmuligheder til de unge – samme tilbud som på en efterskole. 

 

4. Beretning fra skoleledelsen 

 Skolelederens beretning v/skoleleder Lisbeth Qvortrup - beretningen vedlagt referatet. 

 Spørgsmål: ingen spørgsmål fra forsamlingen 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab   

 v/administrativ leder Palle Munk 

Det nyeste regnskab er at forefinde på skolens kontor, hvis dette kunne have interesse og 
ligeledes vil det være muligt at få en uddybelse af regnskabet efter nærmere aftale med Palle 
Munk. 

Palle fremlagde nøgletal fra regnskabsåret 2014 og gennemgik i helikopterperspektiv skolens 
økonomiske udfordringer i årene 2010-16, hvor statstilskuddet er blevet minimeret med hvad der 
svarer til ca. 5 mio. kr. årligt. Samtidig blev det gennemgået, at skolen har fundet besparelser ved 
at forhøje skolepenge, rationalisere (medarbejderne løber stærkere), ved at fjerne et 
lejrskoledøgn på hvert klassetrin og ved at skære i antallet af dobbeltlærertimer. 
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Der var dog også positive budskaber i forhold til skolens muligheder for at imødekomme de 
økonomiske udfordringer, bl.a. at skolen har en relativ god økonomi, lange ventelister, velholdte 
bygninger, godt undervisningsmiljø og dygtige og engagerede medarbejdere. 

 Spørgsmål: Der er ingen tvivl om at vi får mange økonomiske udfordringer fremover. Skal vi 
måske se på, hvad de andre skoler gør? Palle kunne oplyse, at vi bestemt er bevidste om at 
kigge på hvad andre skoler gør, og at vi løbende arbejder med en stærk økonomistyring – 
og samtidig skal forsøge at bevare vores værdier i denne helhed. 
 

 Hvordan ser prognosen ud for 2015 og 2016? For indeværende år formoder vi at komme 
ud med et overskud på kr. 4-500.000 og fra 2016 og fremadrettet arbejder vi ligeledes med 
et årligt overskud på ca. kr. 500.000 kr., svarende til en overskudsgrad på ca. 1 %. Men det 
er en stor udfordring at økonomistyre en privatskole, da vi først kender skolens økonomi 
for det følgende år, når finansloven vedtages - typisk i december mdr.  

 

6. Hvor international skal N. Kochs Skole være? 

Dette er et debatpunkt og ledelsen ønsker årsmødets deltageres input til viderebearbejdelse af 
punktet. Projektleder Jannie S. Hesselbjerg fremlagde herefter hendes oplæg som powerpoint –  
bilaget er vedhæftet referatet.  

Efterfølgende blev deltagerne bedt om at fremkomme med deres tanker, idéer, følelser eller 
forslag på plancher fordelt i lokalet – ”pick your brain”, hvorefter der var en samlet opsamling af 
plancherne med mulighed for uddybning eller kommentarer til punkterne. 

Nogle af tankerne, forslag mv.: 

Kan man ikke tænke i at få mere engelsk i den ”gamle” Kochs? 

Kan man bruge ”de internationale lærere” til undervisning af de danske børn? 

Hvad med de danske børn, - må de gå i de internationale klasser? 

Det er vigtigt at danske og internatonale børn får meget med hinanden at gøre. 

Hvordan skal optagelseskriterierne af disse børn være? 

Hvis nogle af disse børn har behov for flere timers danskundervisning, får vi så tilskud til dette? 

Hvor stor er målgruppen? Er der børn nok til at danne hele klasser? Eller skal de bare indgå i de 
eksisterende klasser? 

Får vi kun de velstillede forældres børn til skolen? 

Hvordan kommer de ”nye” børn ind i fælleskabet på Kochs Skole?  

Hvis vi nu får børn fra Spanien eller Italien som ikke kan engelsk – hvad gør vi så? 

Måske vi bare skal starte med nogle enkelte elever og evaluere videre ud fra dette, inden vi kaster 
os ud i flere klasser eller hele klasser. Det kan jo betyde store omkostninger for skolen, hvis det går 
galt. 

Og hvordan skal vi brande os fremadrettet? 
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Jannie takkede for alle de indkomne forslag og hun vil straks gå i gang med at arbejde videre. Det 
er efterfølgende tanken, at der bliver udarbejdet en rapport til Fællesbestyrelsen og den 8. 
december 2015 træffer de den endelig beslutning – om det er en god idé eller ej. 

 

7. Valg af tilsynsførende 

Lisbeth orienterede kort om Leif Vibilds virke på skolen og han blev efterfølgende enstemmigt 
valgt som skolens tilsynsførende for de kommende 3 år. 

 

8. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen 

 Charlotte Buch Jensen – ikke længere forælder på skolen. Henrik Gonge er tiltrådt som 
suppleant og stiller op til valg (3 år) 

 Mette Bojer Madsen – børn i 5.a og 9. årgang – indtrådt i bestyrelsen sidste år for Lone. 
Mette stiller op til valg (3 år)  

Begge kandidater blev valgt ved fredsvalg. 

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer er: 

 Johanne Sønderlund Birn børn på 7. årgang 

 Kamilla Gumede barn i 3.b 

 Linda Greve  barn i 4.a 

 Sofie Ahlgren  barn i 2.b 

 Tobias Løssing børn i 1.b og 2.b 

  

9. Valg af 2 suppleanter (1 år) 

Jens Winther Jensen opstiller gerne som 1. suppleant. 

Line Dybdal Rasmussen opstiller gerne som 2. suppleant. 

Begge kandidater blev valgt ved fredsvalg. 

 

10. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Mødet hævet kl. 21.46  



4 
 

Godkendt af forældrebestyrelsen: 

 

  

Johanne Sønderlund Birn 

 

  

Henrik Gonge 

 

  

Linda Greve 

 

  

Kamilla T. Gumede 

 

  

Mette K. Bojer Madsen 

 

  

Sofie Ahlgren 

 

  

Tobias Løssing 

 

Godkendt af dirigent: 

 

  

Morten Rüdevald 


