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REFERAT FRA KOCHS SKOLES ÅRSMØDE 
TORSDAG DEN 10. OKTOBER 2019 KL. 19.00 

 

Jens bød velkommen til årsmødet og håber vi får en hyggelig aften sammen ☺ 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Rüdevald (tidligere forælder) blev valgt. Morten konstaterede, at årsmødet var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne. 

 

2. Valg af referent 

Tonja Althaus blev valgt. 

 

3. Beretning fra forældrebestyrelsen 

• Forældrebestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Mette Bojer Madsen -  beretningen er 

vedlagt referatet. Inden beretningen blev fremført præsenterede forældrebestyrelsen sig for 

forsamlingen.  

 

Spørgsmål: 

Hvordan og hvorfor har Cepos valgt at måle gennemsnittet på vores skole? Jens kunne oplyse, at 

Cepos ligesom Undervisningsministeriet laver målinger for alle skoler, dog adskiller Cepos’ måling 

sig fra andre, da den tager udgangspunkt i den sociale sammensætning af eleverne – og derfor scorer 

vi ikke ret højt. Jens kommer mere ind på dette i hans beretning. 

 

4. Beretning fra skolelederen 

• Skolelederens beretning v/skoleleder Jens Degn - beretningen er vedlagt referatet.  

 

Herefter var der mulighed for summe lidt ved bordene og efterfølgende mulighed for spørgsmål. 

 

Spørgsmål: 

Hvordan sikrer vi vores børns faglighed? Mine børn er glade og vi får stor ros til forældremøderne 

men når jeg undersøger karakter-gennemsnittet, så viser tallene tydeligt at vores børn klarer sig 

dårligere i forhold til den nærmeste kommune skole. Ligeledes kan jeg blive usikker på elevernes 

trivsel – gør vi det ikke godt nok og hvordan kan vi gøre det bedre? 

Jens kunne oplyse, at vi heller ikke er helt tilfredse med resultatet og derfor ønsker vi også at tage fat 

på det. Peter kunne supplere med at hvis man ser over en 5 års periode, så er udsvinget ikke så slemt, 
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som resultatet for 2018 – men der er også mange faktorer som kan spille ind, som vi måske også bør 

forholde os til. 

Det ugentlige antal matematiktimer på GRØN etage er lavere end min. kravet i forhold til folkeskolen 

– hvordan forholder vi os til det? Derudover når der er udeskole på årgangene så er det rigtig svært 

for dem at blive færdige til tiden – og det betyder at eleverne kun har 10. min til at spise – hvordan 

kan man få gjort opmærksom på denne problematik? Dette blev kort drøftet – men igen har man nogle 

konkrete problematikken man ønsker at få kigget på, så er forretningsgangen for denne 

kommunikation altid først til lærerne, derefter til afdelingslederen og derefter til ledelsen. 

Kunne man overveje at man i emneugerne også kan bygge noget faglighed ind i emnerne? Jens kunne 

oplyse at der blive tænkt mange faglige tanker, når der afholdes emneuger. 

Husk nu at vi alle har valgt Kochs Skole som et alternativt, fordi skolen netop tænker anderledes i 

forhold til de øvrige skoler – og at vores elever jo tydeligvis klarer sig godt efterfølgende. 

Vi skal bare passe på, at der ikke bliver dannet nogle myter om at vores elever har det godt – og det 

viser sig at det faktisk ikke er tilfældet. 

Og der kom mange flere budskaber frem på mødet…. 

I forhold til de internationale børn er der da lavet en form for integrationsplan? 

Anders kunne oplyse at hele opstarten har fyldt rigtig meget de sidste par år – og også bare alt det 

praktiske med hvor eleverne skulle være på skolen efterhånden som der kom flere og flere børn til 

disse klasser. Lige nu er KI1 og KI2 i en anden bygning og derfor bliver der nu også skabt flere fælles 

aktiviteter mellem den danske afdeling og den internationale afdeling, således at vi fortsat kan sikre 

den gode integration. Da der er stor forskel på pensummet for de internationale børn bliver mange af 

de fælles aktiviteter mere de kreative fag.  

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab   

• v/administrativ leder Palle Munk 

 

Palle orienterede kort om følgende:  

- Nøgletal for 2018 

 

            Indtægter 

o Statstilskud 66 % 

o Skolepenge 33 % 

o Udlejning     1 % 

 

Udgifter 

o Lønudgifter  75% 

o Andet            25% 

 

            Overskud                   917 t.kr 

            Overskudsgrad              2 % 
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Egenkapital   8.304 t.kr. 

 

- Fremtiden 

Hvad er vi særligt optaget af lige nu i forhold til økonomi? 

- statstilskud 

- 10. klasse 

- Elevtal 

- Bygningsmasse 

 

Spørgsmål: 

Hvordan fastsætter I skolepengene? Palle kunne oplyse at skolepengene stiger med ca. kr. 50,00 pr. 

år svarende til indeksreguleringen. De år hvor vi havde nogle økonomiske udfordringer, så steg 

skolepengene lidt mere end indeksreguleringen. 

 

6. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen 

• Anders Lund – forælder i 3.a – medlem af bestyrelsen siden 2016 ønsker ikke genvalg. 

• Tobias Løssing – forælder i 5.b og på 6. årgang – medlem af bestyrelsen siden 2013 ønsker 

ikke genvalg. 

 

Der er ikke fremkommet ønsker om kandidatur forud for årsmødet, men der fremkom følgende på 

mødet. 

 

- Martin Kærup som tidligere har været suppleant ønsker at opstille. Martin har børn i 0. klasse 

og 2. klasse. 

 

- Rasmus Munch Overgaard ønsker at opstille. Rasmus har børn i 3.b og på 7. årgang. 

 

Begge blev derefter enstemmigt valgt. 

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer er: 

  

Mette Bojer Madsen barn på 9. årgang 

 Henrik Gonge børn i 4.a og på 9. årgang 

 Anne Birgitte Østlund  børn på 6. og 9. årgang 

 Sanne S. Haase børn i y2 og y9 

 Eva Damsgaard Nielsen børn i 2.b og 4.b 

 

8. Valg af tilsynsførende 
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Jens orienterede kort om at private skoler skal ifølge loven vælge en tilsynsførende, der vælges på 

skolens generalforsamling. Fællesbestyrelsen peger på Steen Verner Thomsen som mulig 

tilsynsførende for skolen, da han kan varetage både den danske og den internationale afdeling, og da 

det giver mest mening da vi jo opfatter os som én skole.  

Steen vil rigtig gerne være vores tilsynsførende. 

Spørgsmål: 

Der har været en del i pressen omkring forskelle fra kommune til kommune om, hvordan sådan et 

tilsyn fungerer.  Jens kunne oplyse om praksissen på skolen, hvor de kommer og observerer de 

forskellige klassetrin samt fagområder – og har en fast tjekliste som de skal gå igennem med os. 

 

Efterfølgende blev Steen enstemmigt valgt. 

 

7. Valg af 2 suppleanter (1 år) 

To kandidater tilkendegav deres ønske om suppleant-posterne på mødet: 

 

1.suppleant = Kamilla Guede barn på 7. årgang 

2.suppleant = Hanne Christina Fiig børn i 0.b og 3.b 

  

Begge kandidater blev valgt. 

 

9. Indkomne forslag 

Jens gennemgik hvorfor at forældrebestyrelsen indstiller ændring af vores nuværende vedtægter da 

det giver forretningsmæssige nogle mere naturlige bevæggrunde for netop disse vedtægter. 

Spørgsmål: 

Er der noget som I bestyrelsesmedlemmer er blevet overrasket over i forhold til vedtægerne? Tobias 

kunne svare, at hvis du har barn i 10. klasse så giver det ikke mening at melde dig som medlem. Det 

er bestemt en stor fordel, hvis man melder sig som bestyrelsesmedlem i de små klasser, da man så 

bliver bedre klædt på i gennem årene. 

Mette kunne supplere med at de fleste ændringer i vedtægterne var meget oplagte, da det handlede 

om at få vores vedtægter opdateret. 

Kunne man ikke have udsendt materialet således, at man kunne se rettelserne direkte? Dette blev kort 

drøftet og taget til efterretning. 

Morten kunne oplyse at vedtægtsændringerne er udført korrekt og i henhold til de gældende krav 

 

Herefter blev vedtægterne godkendt 
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10. Eventuelt 

Jens takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer – Anders og Tobias - for deres gode og 

konstruktive arbejde igennem årene. Ligeledes takkede Jens for dirigentens arbejde. 

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

 

 

Mødet hævet kl. 20.53!  
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Godkendt af forældrebestyrelsen: 

 

  

Anne Birgitte Østlund 

 

  

Eva Damsgaard 

 

  

Henrik Gonge 

 

  

Martin Kærup 

 

  

Mette K. Bojer Madsen 

 

  

Rasmus Munch Overgaard 

 

  

Sanne S. Haase 

 

 

Godkendt af dirigent: 

 

  

Morten Rüdevald 


