
 

 

 
- vi vil være ”verdens bedste skole” – for børn 
 
 
 
 
Referat af ÅRSMØDET torsdag den 12. oktober 2006 kl. 19.00 
 
 
 
Bestyrelsesformand Bobby Zachariae bød alle velkommen og gennemgik efterfølgende 
dagsordenen. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Mette Lund Thomsen – forældre i 3.a. og 6.a. – blev valgt som dirigent. Mette Lund Thomsen 
kunne bekræfte at årsmødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
 
 
2. Valg af referent 
Skolens administrative afdelingsleder Tonja Althaus blev valgt som referent. 
 
 
3. Beretning fra bestyrelsen 
Hovedområdet som fællesbestyrelsen har beskæftiget sig med op til årsmødet og som der vil 
blive arbejdet med i fremtiden: 
 

- Børnenes relationer 
 
Baggrunden samt formålet for undersøgelsen blev gennemgået. Den tidligere 
tilfredsundersøgelse blandt forældrene viste at der foregik mobning rundt omkring på skolen, 
som gjorde at FB og ledelsen i år ønskede at undersøge, hvordan børnene oplever deres 
indbyrdes relationer. 
 
Der er udsendt 337 spørgeskemaer til børn fra 3. kl. til og med 9. årgang, hvoraf der er returneret  
282 besvarelser - samlet svarprocent på 83,7 % - hvilket må siges at være tilfredsstillende. 
 
Herefter gennemgik BZ de overordnede resultater i store træk, som undersøgelsen på 
nuværende tidspunkt viser. Undersøgelsen er gældende for perioden fra sommerferien og frem 
til start uge 39. 
 
Ud af besvarelsen fremkom følgende: 
 

• Hvor mange elever er blevet mobbet – antal samt procentdel af drengene/pigerne 
• På hvilken måde er eleverne blevet mobbet 
• Hvor længe er eleverne blevet mobbet og af hvor mange? 
• Hvor er mobningen foregået? 
• Opdeling af mobbeofre fordelt på klasser/årgange 
• Hvordan har mobbeofrene oplevet lærerindsatsen 
• Hvem mobber hvem? 
• Har eleverne fortalt det til andre – og til hvem? 
• Hvis ikke – hvorfor? 
• Fik eleverne hjælp fra de andre børn? 
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• Hvis ikke – hvorfor? 
• Hvis nogle elever har set en anden blevet mobbet – hvad gjorde de så? 
• Hvis eleverne ikke hjalp – hvad skyldes dette? 
• Har mobbeofrene fået hjælp af lærerne? 
• Hvis ikke – hvorfor? 

 
Til sidst i undersøgelsen blev der spurgt til den generelle trivsel: 
 

• Er eleverne bange for selv at blive mobbet? 
• Har eleverne mange gode venner og veninder i klassen? 
• Glæder eleverne sig til at komme i skole? 
 
-  Det videre arbejde 

 
1. Inden jul vil der blive udarbejdet en generel rapport, som bliver tilgængelig på skolens 

hjemmeside. 
2. Derudover udarbejdes der detaljerede analyser til lærerne til brug for arbejdet i de enkelte 

klasser. 
3. FB udarbejder en handleplan for det videre arbejde i klasserne og på skolen som helhed. 

 
-  spørgsmål fra deltagerne 

 
Hvorfor har man valgt så kort en periode – fra sommerferien til efterårsferien – til nævnte 
relationsundersøgelse? 
Dette har været et bevidst valg grundet skift for en del klasser efter sommerferien – bl.a. fra 
LILLE til STORE og fra 5. kl. til 6. årgang. 
 
Skal spørgeundersøgelsen foretaget flere år i træk? 
Ja, FB overvejer at arbejde med samme spørgeskema-undersøgelse hvert 2. år for bedre at 
kunne sammenligne resultaterne og for at se om vi bliver bedre til at håndtere eventuelle tiltag. 
 
Bør man overveje at lave samme undersøgelse efter fx juleferien? 
Umiddelbart kræver sådanne hyppige undersøgelser mange interne resurser og ligeledes også 
fra forældresiden, men FB vil da tage forslaget med i sine overvejelser. 
 
 
 4. Beretning fra skolelederen  

 
- Sensation for N. Kochs Skole 
 
Skolen har vundet sin første fodboldturnering – pigerne fra FODBOLD10 vandt i går 
finalekampen i Århus Stiftstidendes fodboldturnering mod Malling Skole. SM fremviste stolt 
den flotte pokal. 
 
-  Elevtal 
 
Elevtallet pr. 5. september var: 578 elever. Sidste år havde skolen også et rekordstort antal 
elever, men i år er det dog det højeste antal elever, skolen nogensinde har haft  - og skolen 
kan heller ikke rumme flere elever. 
 
- Hvorfor og hvordan er vi en anderledes skole. Hvad er forskellen? 
 
• Stemningen på skolen – uhøjtidelig, venlig og positiv. Det gode forhold børnene i mellem, 

de voksne i mellem og også børnene og de voksne i mellem. 
• Glade børn! 
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• Opbygningen og strukturen på skolen er anderledes – 2 afdelinger fra 0.-5. klasse med 

integreret fritidsordning. Det vil sige samme børn, samme personale og samme lokaler. 
• 1 afdeling fra 6.-9. klasse med årgangsopbygning. 
• Klubtilbud for 6.-7. årgang. 
• 10 kl. center med eksterne samarbejdspartnere til de 4 linier. 
• Tæt opbygning af lærerteam. LILLE og STORE, årgangsteam, RØD, GUL, GRØN/BLÅ 

og 10. klasserne og ikke mindst alle lærerne. 
• Usædvanligt samvær i afdelingerne – sammenhæng med skole og fritid, arbejder på 

tværs af klasser/årgange samt lejrskoler/studieture. 
• Ikke ét fælles lærerværelse men flere lærerværelser spredt i hele huset. 
• Der er forskellige pausetidspunkter på skolen – det vil sige at vi er en levende skole 
• Der findes ikke en administrationsfløj – spredt rundt på hele skolen. 
• Skolehund siden 1980. 
• Ledelsen er usædvanlig – en fællesbestyrelse som er sammensat af forældrebestyrelsen, 

forretningsudvalget, LR-formand samt TR-funktion. 
• Biblioteket er åben fra kl. 8.30 til 16.00 hver dag med gode faciliteter og et godt 

arbejdssted for børn og voksne. 
• Egen musikskole samt skolekor. 
• Mindre eftermiddagsskoler: billedskole, dramaskole og sløjdskole. 
• Åben rådgivning som betyder at vi har vores egen psykolog. 
• Flere fællesrum og mange fleksible lokaler. 
• Speciel indrettet skolegård. 
• 4 musiklokaler med fuldt udstyr. 
• Godt undervisningsmateriale. 
• Mange traditioner: skolens fødselsdag, train-koncert, vårmarkedet, sommerafslutninger. 
• Skolens mødetid fra kl. 9.00-14.00 i 0.-5. kl. 
• Venskabsklasser for 0. klasse i 3. / 4. klasse. 
• 9. kl. elever som varetager en del af FO med de mindre klasser. 
• Og meget meget mere 
 
- KVINDELIV 

 
Bygningen (tidligere skolebetjent og overlærerbolig) ved siden af skolen ejes af skolen, men 
har i 17 år været lejet ud til Kvindeliv (daghøjskole) for derved at skabe en indtægt. Pr. 31. 
december fraflytter Kvindeliv deres lejemål og 1. januar 2007 står vi med en tom bygning på 
4 etager og ca. 400 m². 
 
Skolen har følgende 4 valgmuligheder: 
 

• Sælge bygningen 
• Udleje bygningen 
• Bruge bygningen i stedet for en tilbygning 
• Starte en privat børnehave 

 
Der arbejdes med mulighederne og FB skal træffe beslutning i november måned. 
 
- IT-strategi 

 
Udviklingen på dette område går stærkt og vi følger rigtig godt med. For 2½ år siden havde 
skolen 4-5 bærbare pc’ere - nu har vi i alt ca. 60 stk. og dertil kommer alle de stationære 
computere. Det vil sige en samlet kapacitet på ca. 180 computere. Der er trådløst netværk i alle 
bygningerne, så vi ikke længere er afhængige af stik og ledninger.  

 
Der er efterfølgende blevet nedsat et IT-udvalg som arbejder med strategisk planlægning af it-
området, så vi kan fastholde vores nuværende position på området. Det betyder, at vi udskifter 
vores it-udstyr hvert 5. år. 
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-  vi bliver mere og mere en statslig folkeskole 
 
Der indføres nu en større kontrol med friskolerne – og der bliver indført flere bestemmelser, 
hvilket betyder at vi mere skal følge folkeskolens regler og mål. Derved bliver privatskolernes 
pædagogiske frihed meget mere indskrænket.  
 
Privatskoler er alternativer til folkeskoler, hvilket er vores formål – så vi skal i højere grad finde ud 
af, hvor vi kan lave forskelle! 
 
Til sidst takkede Stig Madsen for indsatsen i det forgangne år til alle børn og forældrene 
som har valgt vores skole, til det gode samarbejde i FB og ikke mindst til skolens 
medarbejdere som bærer det hele i det daglige. Målet er stadig at blive verdens bedste 
skole for børn – hvad det så egentlig er! 

 
 
…..herefter blev der afholdt en kort pause…. 
 
 
5. Revideret regnskab forelægges (hvidt bilag) 
Der har i år ikke været afholdt økonomimøde inden afholdelse af årsmødet, da der kun var 
tilmeldt én deltager. Vi besluttede derfor at aflyse mødet. Der har derfor ikke været en grundig 
gennemgang af regnskabet. 
 
SM gennemgik kort hovedtallene ud fra regnskabet for 2005 i forhold til regnskabet for 2004.  
 
 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig overfor forsamlingen, så alle fik sat ansigt på 
medlemmerne. Herefter gik valget i gang. 
 
Bobby Zachariae, formand, (7. årgang) har været i bestyrelsen siden 1999 og han ønsker 
genvalg. Bobby Zachariae redegjorde kort for hvorfor han ønsker at fortsætte i bestyrelsen.  
 
Jens Peter Schytte, (8.årgang) har været i bestyrelsen siden 2003 og han ønsker ligeledes 
genvalg. Jens Peter Schytte redegjorde ligeledes for hvorfor han ønsker at fortsætte i 
bestyrelsen. 
 
Ursula Brogaard, (4.b) har været i bestyrelsen siden 2003 og hun ønsker ligeledes genvalg. 
Ursula Brogaard redegjorde ligeledes for hvorfor hun ønsker at fortsætte i bestyrelsen. 
 
Der er ikke indkommet forslag til nye kandidater.  
 
Alle 3 kandidater blev efterfølgende genvalgt til bestyrelsen. 
 
 
9.  Valg af suppleanter 
Henrik Holm og Helle Rysholt vil begge gerne genopstilles.  
 
Begge blev enstemmigt valgt. 
 
 
10. Eventuelt 

 
- Rengøring 



 

 5

 
For 2 år siden blev der ansat et rengøringsselskab til at varetage den daglige rengøring, men 
dette har ikke fungeret optimalt. På FB-mødet i november skal vi træffe en beslutning gående på 
om vi skal fortsætte med at outsource rengøringen eller om vi skal ansætte en rengøringsleder 
med dertil hørende rengøringspersonale. 

 
- Anonymitet via forældreintra 

 
Der manglende en afsender på en fremsendt mail som en forælder har modtaget via 
forældreintra. Dette blev kort drøftet. Normalt er der altid en automatisk afsender på sådanne 
mails. Ligeledes er det op til de enkelte forældregrupper at aftale hvad og hvordan forældreintra 
skal benyttes.  
 
 
 
Dirigenten hævede mødet og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Mødet hævet kl. 21.03! 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af dirigent:       
 
 
           
Mette Lund Thomsen      
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Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
          
Bobby Zachariae 
 
 
 
          
Svend Rosendahl  
 
 
 
          
Søren Iversen 
 
 
 
            
Jens Peter Schytte       
 
 
 
           
Ursula Brogaard       
 
 
 
          
Ann Maria Bøttcher 
 
 
 
          
Hanne Hammer 


