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REFERAT AF KOCHS SKOLES ÅRSMØDE 
TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 FRA KL. 19.00 

 

Kochs Skoles forældre startede mødet med vores nye og dejlige skolesang…fantastisk. 

Herefter bød Lisbeth velkommen til årsmødet. 

 

Inden selve dagsordenens gennemgang valgte forældrerepræsentanterne samt ledelsen at 

præsentere sig for forsamlingen og ligeledes fik vi mulighed for at hilse på den kommende 

afdelingsleder til den internationale afdeling – Anders Terp. 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Rüdevald blev valgt. Morten konstaterede, at årsmødet var 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. 

Efterfølgende takkede Johanne Sofie for hendes gode arbejde og indsats i bestyrelsen. 

 

4. Beretning fra skoleledelsen 

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

Spørgsmål: 

Hvilket byggeprojekt skal sættes i værk i forhold til det nye spor? 

Vi kender på nuværende tidspunkt ikke omfanget af elever til sommer og fremadrettet. Og vi 
må finde løsninger ud fra det antal elever, som vi modtager hen ad vejen. På sigt ønsker vi at 
modtage ca. 100 elever. Men lige nu betyder det, at Anders og den øvrige ledelse skal i gang 
med planlægning, budgetberegning mv.  

Hvad er det for en villa som skolen ejer? 
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Lisbeth kunne oplyse, at skolen ejer den villa som ligger bagved skolen (ved lille gård). Dog er 
denne ikke velegnet til større grupper af børn, og hvis denne villa skal i spil i forhold til det 
internationale spor kræver det en totalombygning, som jo er en kostbar affære. 

Hvad er succeskriterne i forhold til opstart af det internationale spor? 

Vi kan ikke starte op med kun 5 elever, da det er for omkostningsfuldt, men vi skal i gang med 
at udtænke min. elevtal, sammensætning mv., når nu Anders starter.  

Er det kun for internationale børn eller også for danske børn?. 

Iflg. Dansk Skolelov skal undervisningssproget være dansk – men man kan få dispensation, hvis 
målgruppen er børn og familier som bor i Danmark i kortere tid. Vi har selvfølgelig søgt om 
denne dispensation og den har vi fået, således vi har mulighed for at starte det internationale 
spor. Men vi forventer da også at vores nuværende børn får udbytte af kulturmødet. 

Omkostningskrævende at starte det internationale spor – hvor vil I skære? 

Der skal ikke skæres i den nuværende skole. Skolepengene vil formentlig blive dyrere for de 
børn som skal gå på det internationale spor. 

 

I forhold til Lisbeths beretning er der en opfordring til alle forældre: 

Vi har behov for nogle af jeres kompetencer til det kommende internationale spor inden for 
følgende områder:  

 Fundraising 

 Byggeproces 

 Markedsføring 

 Kontakt til internationale miljøer 

Så hvis du har lyst til at bidrage med netop dine kompetencer, er du velkommen til at deltage i 
et udvalg. Kontakt venligst Lisbeth. 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab   

 v/administrativ leder Palle Munk 

Palle orienterede kort om privatskoleøkonomi, friskolelov og statstilskud. 

Skolens økonomi har været udfordret de sidste 5 år på grund af finanskrise, folkeskole i krise, ny 
folkeskole reform og demografi. Derfor har de seneste år budt på skolepengestigninger, 
personalemæssige effektiviseringer og beskæringaf dobbeltlærertimer og lejrskoledøgn. 

Nøgletal fra 2015 regnskabet blev gennemgået inden Palle bad forsamlingen om at lave en lille 
budget-øvelse/leg rundt om bordene med følgende muligheder: 

GRØNNE SEDLER – ønsker 

- mere efteruddannelse af medarbejderne 
- flere 2-lærer timer 
- flere fagtimer 
- ekstra lejrdøgn 
- mere bemanding i FO 
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RØDE SEDLER – finansiering af ønskerne 

- Skolepengestigninger 
- Oprette nye klasser 
- Ekstra elev i alle klasserne 

 

Efterfølgende blev processen kort drøftet i plenum – en sjov øvelse, som satte tankerne i gang… 

 

6. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen 

 Tobias Løssing – børn i 2.b og 3.b – medlem af bestyrelsen siden 2013. Tobias ønsker 
genvalg (3 år). 

 Sofie Ahlgren - barn i 3.b – medlem af bestyrelsen siden 2013. Sofie ønsker ikke genvalg. 

 Anders Lund – barn i 0.a – opstiller som kandidat. 

 

Der var ikke yderligere kandidater til posterne, så begge kandidater Tobias og Anders blev valgt 
ved fredsvalg. 

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer er: 

 Johanne Sønderlund Birn børn på 8. årgang 

 Henrik Gonge barn i 1.a og på 6. årgang 

 Kamilla Gumede barn i 4.b 

 Linda Greve  barn i 5.a 

 Mette Bojer Madsen barn på 6. årgang 

 

7. Valg af 2 suppleanter (1 år) 

To kandidater tilkendegav deres ønske som suppleant poster på mødet: 

 

1. suppleant = Sofie Ahlgren (barn i 3.b) 

2. suppleant = Anne Birgitte Østlund (børn i 3.a og 6. årgang) 

 

Begge kandidater blev valgt ved fredsvalg. 

 

8. Eventuelt 

Der blev udtrykt ønske om en bedre kommunikation fra ledelse/bestyrelse, da det var meget 

interessant at kende til de nævnte klassekonferencer i Lisbeths beretning. Lisbeth kunne oplyse, at 
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der på sidste FB-møde blev drøftet om vi skal lave nogle informationsbreve til forældrene igen, 

som vi gjorde tidligere. Så ønsket er noteret. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

 

 

 

Mødet hævet kl. 21.00 og så er der sushi….  
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Godkendt af forældrebestyrelsen: 

 

  

Johanne Sønderlund Birn 

 

  

Anders Lund 

 

  

Henrik Gonge 

 

  

Linda Greve 

 

  

Kamilla T. Gumede 

 

  

Mette K. Bojer Madsen 

 

  

Tobias Løssing 

 

Godkendt af dirigent: 

 

  

Morten Rüdevald 


