
Forældrekredsmøde Sankt Birgitta Skole - 07.06.2022 

 

Deltagere: 

40 tilmeldte forældre/medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer 

Dirigent Steen Dissing. 

21 personer er stemmeberettigede. 

Referat: 

Dagsorden i henhold til skolens vedtægter § 7 stk. 1 og 2: 

• Valg af dirigent 

o Steen Dissing valgt. Steen bekræfter, at mødet er lovlig indkaldt i forhold til varsel m.m. 

• Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 

o Se vedhæftede. 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 3, stk. 3 litra d. 

▪ På valg er Karen Thomsen - Genvalgt. 

• Valg af suppleant i medfør af § 3, stk. 3, litra d. 

▪ På valg er Lars Erik Petersen (vakant, da Lars Erik er indtrådt i bestyrelsen) 

o For 2 år: 

▪ Mette Schluter kan ikke genopstille (igen børn på skolen)  

▪ Roar Kær Larsen blev valgt. 

o For 1 år: 

▪ Lars Erik Petersen kan ikke genopstille (indtrådt i bestyrelsen som forældrevalgt 

repræsentant) 

▪ Carlos Veloso-Strange blev valgt 

• Indkomne forslag. - Bestyrelsen foreslår, at skolen ophører med selvevaluering, og derved overgår 

til almindeligt tilsyn.  

o Vedtaget 

• Valg af tilsynsførende - Bestyrelsen har foreslået Ebbe Forsberg, starter som tilsynsførende i august 

2022 på SBS. 

o Ebbe Forsberg er valgt som tilsynsførende 

• Fastsættelse af funktionsperiode (højst 2 år) for skolens tilsynsførende. – Bestyrelsen foreslår 2 år  

o Funktionsperiode for 2 år valgt  

• Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af 

kommunalbestyrelsen. – Bestyrelsen foreslår en person valgt ud fra Undervisningsministeriets liste 

over tilsynsførende. 

o 1 tilsyns person valgt  

• Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter. 

Bestyrelsen foreslår 1 person.  

o 1 tilsyns person valgt 

• Eventuelt  



 

Sankt Birgittas Venner, bestyrelsen, nye repræsentanter 

o Jim Jensen 

o Bolette Brandt Munkbøl 

 

Spørgsmål fra forældrerepræsentanter på SBS, gennemgået under bestyrelsens/ledelsens beretning: 

• Værdierne smuldrer langsomt, hvad er grunden til, at vi skal vælge Sankt Birgitta fremfor 

folkeskolen?  

o Skolens værdier er meget vigtige for medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen i alt, hvad vi 

gør. Det handler i høj grad om at skabe respekt for hinanden og dannelse. 

• Pludselig skal skolen rumme alle børn (undervisningstiden går fra de øvrige elever med at skulle 

rette/hjælpe dem der ‘har det svært’) 

o SBS skelner ikke mellem børn. Det er grundlæggende en af skolens værdier, som vi forsøger 

at efterleve. Vi er en skole for alle. 

• Lærerflugt? 

o Skolen har haft en enkelt opsigelse ved udgangen af dette skoleår.  

• Konfliktskyhed hos ledelse og lærergruppen, når der skrives til skolen på mail, bliver det besvaret 

telefonisk 

o Ledelsen har valgt den tilgang at tage telefonisk kontakt til forældre, for at undgå 

misforståelser. Det bliver mere effektivt og erfaringen er positive tilbagemeldinger fra 

forældrene, da vi får løst eventuelle problemstillinger nu og her. 

• Er det rigtigt forstået, at lejrskole i 9. klasse ikke længere bliver i Rom, hvad er årsagen til det? Og 

hvad skal de så? 

o Grundet Corona, har skolen måtte finde alternative løsninger gennem de seneste år. I 

skoleåret 2022/23 planlægger vi en lejrskole i Europa, hvor vi kan anvende bus.  

o Skolen håber på at kunne vende tilbage til lejrskole til Rom. 

• Lejrskole, er det på alle årgange? Og/eller er det kun i år nogle er blevet snydt 

o Det er skolens tilgang, at vi gerne vil give alle klassetrin en oplevelse, lejrskole eller andet.  

• Hvad er årsagen til, at morgensang kun er 1 gang ugentligt? 

o Morgensang afholdes i kirken, da det skaber gode rammer. Her er der dog kun plads til 100 

elever. 

• Når lærere siger op, skal vi høre det igennem børnene. Først flere dage senere, skrives det ud på 

intra 

o Vi har haft en enkelt opsigelse, kommunikationen er sendt ud inden for 24 timer.  

• Når nye børn starter i klassen, hører vi det igennem børnene, intet bliver meldt ud på intra 

o Hvis nye børn starter på prøve i en klasse, bliver det først meldt ud, når de har besluttet sig 

for at starte på SBS.  

• Unge vikarer der ikke er engageret i timerne. Lægger nakken tilbage og lukker øjnene, danser tiktok 

dans, ser private billeder med pigerne, drengene må intet imens. 

o Med meget stor aktivitet på skolen, lejrskole, rundbolddag m.m. undgår vi ikke 

vikardækning på SBS. Skolen har truffet et aktivt valg, at ansætte tidligere elever som 

vikarer, der har gået på skolen.  

 


