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Kære skolebestyrelsesmedlem,

Du indkaldes herved til skolebestyrelsesmøde

Onsdag d. 22 februar/17. kl. 16.30 i skolens kantine.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
2. Meddelelser fra formand og rektor
3. Flytning af tælledag fra september til 15 november 17
4. Projekt fastholdelse, et samarbejdsprojekt med Cefu.
5. Indkøb af aulamobler. Anslået udgift 300.000 kr
6. Vedligehold
7. Årsrapport 2016. Gennemgang og påtegning. Revisor vil være

til stede.
8. Eventuelt

Det er vigtigt, at alle møder op af hensyn til underskrifter på Årsrapport 2016.

Vel mødt!

Kristian Madsen-Østerbye
/ Finn Bønsdorff
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Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22 februar 2017

Til stede: Amo Vedel, Kristian Madsen-Østerbye Lars Klewe, Henrik Murmann, Manisha Nørgaard,
Niklas Rasmussen,, Sahar og Johanne/elevrådet., samt statsautoriseret revisor Carsten Nielsen, PWC

1. Referat fra mødet i december 2016 blev godkendt og underskrevet.

2. Rektor orienterede om den nye brochure, besøg hos Diakonissestiftelsen, malerprojeket og et Møde
med UU-Frederiksberg.

0 3. Der blev orienteret om de udfordringer, som flytning af tælledag fra primo september/17 til medio
nov/i 7. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Formanden uddybede sit skriftlige oplæg vedrørende samarbejdet med Cefu. Bestyrelsen bevilgede
300.000 kr til projektet.

5. Sahar fra elevrådet fortalte om møde i Byggeudvalget, hvor eleverne havde haft lejlighed til at
“prøvesidde” nogle nye aulamøbler. De gamle er slidt ned. Bestyrelsen tiltrådte ansøgning om
indkøb af nye møbler, i alt Ca. 300.000 kr. Henrik Murmann ville høre hvem der ellers havde været
med ind over projektet, og det oplystes at skolebetjenten havde været med i processen.

6. Det besluttedes at tage Vedligeholdelsesplanen op på det kommende møde d. 3 maj/17.

7. Bestyrelsen tiltrådte Årsrapport 2016, og bekræftede ved deres underskrifter at de havde læst
materialet.. Endvidere tiltrådte bestyrelsen besvarelsen afUndervisningsministeriets nye tjekliste.

8, Eventuelt

0 Rektor erindrede om skolens og hf-uddannelsens 50 års fødselsdag d. 7 marts/17 på
Frederiksberg Rådhus

Kommende møde i skolebestyrelsen: onsdag d. 3 maj med start kl. 16.30 i skolens kantine.

Kristian Madsen- østerbye ~1

/Finn Bønsdorif
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