Forældrekredsmøde på Brovandeskolen
(generalforsamling)
Fredag den 31. marts 2017, kl. 17.00
i Multihuset.

Referat.
Omkring 145 personer var mødt op til forældrekredsmødet. Formand Pia Karlsen bød velkommen, takkede
for det store fremmøde og foreslog Jan Romme som dirigent.
Jan Romme blev valgt og takkede for hvervet og efterfølgende konstaterede Jan at forældrekredsmødet var
lovligt indkaldt.
1.
Valg af dirigent: Jan Romme samt bisidder advokat Jens Brusgaard fra Friskolernes Advokater i Fredericia.
Valg af referent: Mette Beck Thomsen.
Valg af stemmetæller: Inge Callesen og Mette Beck Thomsen.
2.
Beretninger:
a. Bestyrelsen aflagde beretning:
Beretning blev aflagt af den samlede bestyrelse, som på skift deltog i oplæsningen.
Beretningen kan læses på skolens hjemmeside. www.brovandeskolen.dk .

b. Skolelederen aflagde beretning:
Helle Stenbakken forklarede, at hun som nytiltrådt skoleleder ikke kunne fortælle så meget om
hvad der var sket i det forgangene år. Hun fortalte om sin baggrund og sin tid som skoleleder på
Grønland samt om sine tanker og visioner for Brovandeskolen. Helles beretning kan læses på
skolens hjemmeside. www.brovandeskolen.dk
c. Rapport fra den tilsynsførende:
Da tilsynsførende Grete Ehrenreich var forhindret i at deltage, læste Helle Stenbakken beretningen
op. Denne kan også læses på skolens hjemmeside. www.brovandeskolen.dk
Formanden læste afslutningsvis en personlig hilsen fra Grete, hvori hun gav udtryk for samt
takkede for et godt samarbejde og ønskede skolen alt muligt held og lykke fremover.
Fra forældrekredsen var der enkelte spørgsmål til beretningen, som primært gik på, om man havde
nogle ambitioner om at kunne nå længere op på CEPOS-listen end der hvor vi er placeret nu (se
bestyrelsens beretning). Formanden svarede at faglighed er en af de værdier vi vægter højt, men
der også på skolen er andre værdier som vægtes højt. Sociale kompetencer og læring, gode
relationer, nærvær er også et af skolens værdigrundlag. Vores placering som nr. 1 i Frederikshavn
kommune og som nr. 78 (ud af 1500 skoler) på landsdækkende niveau er i sig selv en ganske flot
placering. Helle S. svarede at faglighed er rigtig vigtig, men alle børn er forskellige. Det at score
meget højt er ikke altid vigtigt. Børn er hele væsner, så når man ser på det hele barn fra 0-9.klasse,
så når man også et høj tal (mål) på pointskalaen. En forældre forklarede at niveauet jo kan svinge
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utroligt meget fra årgang til årgang. Har man et år en klasse med 2 til 3 fagligt dårlige elever,
trækker det et jo gevaldigt ned – og modsat op. Man skal ikke lægge så meget i de målinger.
3.
Bestyrelsen fremlagde det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering:
Søren Kielsgaard fremlagde et årsregnskab som viser et overskud på 440.533 kr. Rigtig flot og
tilfredsstillende resultat, idet der var budgetterede med et overskud på 350.00 kr. Regnskabet blev taget til
efterretning, der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

4.
Søren Kielsgaard orienterede om det vedtagne budget, herunder skolepenge og betaling til SFO:
Søren K. orienterede hhv. om budget 2017, hvor der forventes et overskud på 850.000 kr., samt
fastlæggelse af skolepenge og betaling til SFO. Dette blev taget til efterretning. Der var et spørgsmål
omkring skolepengene overvejes nedsat, nu hvor skolen får ca. 1. mil. kr. mere i indtægter (bl.a pga. et
højere statstilskud). Søren Kielsgaard bemærkede, at det altid er godt at være lidt konservativ og sætte af
til dårlige tider. Desuden er ift statstilskud altid en risiko for, at en regering sænker tilskuddet igen.
Samtidigt står vi over for en del større anlægsarbejder, bla nyt tag på gl. OB og MG, hvorfor vi ikke pt har
planer om at nedsætte skolepengene.
På baggrund af en henvendelse fra to forældre, havde bestyrelsen bedt skolens revisor om tilstedeværelse
og bl.a. gennemgå posteringer på repræsentationskontoen og redegøre for personaleomkostningerne for
perioden 2014-2016. Skolens revisor Allan Andersen fra BDO gennemgik hvad disse konti havde af forbrug.
Revisor præsenterede vha. et PowerPoint for de to konti, hvoraf forældrekredsen helt specifikt, kunne se
hvad der havde været af forbrug på hver at disse konti. Revisor Allan Andersen pointerede at der intet var
at bemærke ift hverken beløbenes størrelse eller de områder, beløbene var blevet brugt til.
5.
Indkomne forslag:
To forældre, Klaus Henry Kristoffersen (KK) og Matthias Blum Danielsen (MD) havde fremsendt
nedenstående punkt, som de ønskede sat til afstemning:
”Vi ønsker jf. vedtægterne på Brovandeskolen § 3, Stk. 5, at bringe til afstemning, om hvorvidt
forældrekredsen har tillid til Formand Pia Karlsen og kasserer Søren Kielsgaard fra bestyrelsen.” Disse
forældre vil inden afstemningen orienterer om historik, sagsforløb, deres bekymring og misstillid.
Klaus H. Kristoffersen og Matthias B. Danielsen havde dagen forinden forældrekredsmødet udsendt et brev
via intra til alle forældre og bestyrelse.
Dirigenten forespurgte indledningsvis om MD og KK fortsat, efter revisorens gennemgang ønskede punktet
sat til drøftelse og afstemning eller om de ønskede at trække forslaget.
MD og KK ønskede fortsat punktet behandlet og MD indledte indledningsvis med at oplæse deres skrivelse
udsendt torsdag.
KK og MD havde ytrede ønske om, at få lov at se bilag for repræsentationskonti mv. men den tidligere leder
Claus Pawelczyk og bestyrelsen havde ikke givet dem mulighed for dette. MD og KK ønsker, at der skal være
mulighed for indsigt for alle skolens forældre til at kunne se samtlige af regnskabsbilag, såfremt en forældre
måtte ønske dette. Samtidig ønskede de, at undervisningen og skolen havde mere målbare mål – og
efterlyste generelt, at skolen havde flere mål, idet de ikke synes målene var tydelige (eller eksisterende).
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Punktet udløste efterfølgende en del bekymringer, spørgsmål og meningsudvekslinger – skitseret
nedenfor:
Mette Bøgh fra bestyrelsen sagde, at den mistillid der var rettet mod Pia Karlsen og Søren
Kielsgaard måtte være at betragte som mistillid til hele bestyrelsen. Hun pointerede blot at hvis
afstemningen i aften viste mistillid til de to, ville hun ikke – og formodentlig heller ikke de øvrige
medlemmer - sidde i bestyrelsen længere.
Bestyrelsen genkendte ikke den problematik, der blev fremsat og forstod derfor ikke, den fremlagte
begrundelse fra MD og KK til at udtrykke mistillid.
En forældre forstod ikke, hvorfor det ikke var løst inden et forældrekredsmøde. (Formanden
henviste til Bestyrelsens beretning))
En forældre spurte: Hvor kan man finde referaterne fra bestyrelsesmøderne? (Svar fra formanden: I
en mappe på skolelederens kontor)

En forældre tilkendegav, at han synes, det var en mærkelig sag og udtrykte samtidigt, at formanden
måske nok var en god taler, med henvisning til hendes private politiske embede, men at han til
trods herfor ikke var enig i formanden og bestyrelsens arbejde. (Formanden bemærkede, at hun
fandt det utilstedeligt, uartigt samt ikke mindst urimeligt, at en forældre fremsatte motiver, der
blander formandens private anliggende ind i formandens arbejde på Brovandeskolen. Pia Karlsen
spurgte derefter den pågældende forælder havde udtrykt ønske om at måtte se bilag, og om
vedkommende var nægtet dette, hvilket ikke var tilfældet.

En forældre spurgte: Hvad er der med den repræsentationskonto, er der noget overhovedet? Er det
ikke noget helt andet der ligger til grund for MD og KK`s dagsorden. Det kan da ikke være rigtigt, at
vi er samlet her en fredag aften, for at skulle ”sidde og pille” i så små beløb, som revisoren har
fremvist her i aften.

Problemet er, at vi (KK og MD) ikke har kunne få lov at se bilagene, og derfor har vi ønsket at
udtrykke mistillid til formanden og kasseren. Vi ønsker transparens og åbenhed. Formanden
bemærkede, at det står enhver forældre frit at fremsende forslag til vedtægtsændringer ifm
forældrekredsmødet. Såfremt forældrekredsen mener, at enhver forældre bør have adgang til at
møde op på kontoret og forlange at få adgang til regnskab og bilag, vil bestyrelsen opstille
retningslinjerne for, hvordan dette skal foregå, så kontoret ikke bliver overrendt af henvendelser.
Advokat Jens Bundsgaard orienterede lidt ift reglerne i friskoleloven. Han oplyste, at enhver
forældre kan få adgang til at se ethvert bilag. Dog ikke bilag hvor der er cpr. nr. og personfølsomme
oplysninger på. Men anbefalingen må være, at man har en politik omkring det. Det vil ikke være
hensigtsmæssigt, at enhver forældre kan møde op på kontoret i tide og utide for at gennemgå
bilag. Det er almindelig praksis, at det er kasserer og revisor, der påtager sig dette arbejde. Jens
Brusgaard oplyste også, at den fra flere forældre efterlyste gennemgang af ”alt hvad der er
foregået”, reelt ikke er muligt. Bestyrelsen kan ikke udtale sig om alt, hvad de har lyst til på et
forældrekredsmøde. De kan bl.a ikke udtale sig om personsager, eller referere fra
bestyrelsesmøderne ift hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har udtalt eller givet udtryk for.
Forældrekredsen bør have tillid til, at personsager og lignende fortrolige anliggender håndteres af
bestyrelse og ledelse.
Formanden gav udtryk for, at henvendelsen omkring manglende indsigt i nogle bilag, kun er en
brøkdel af hvad bestyrelsen har skulle ”stå på mål for” det sidste 1½ år. 2 tidligere
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bestyrelsesmedlemmer har udtrykt mistillid overfor såvel den samlede bestyrelse som dele af
personalet. Der har været uenighed om skolens værdier, mål, organisation og meget andet.
Bestyrelsen har ikke kunne arbejde konstruktivt. Siden der i september skete ændringer i
bestyrelsens sammensætning, har der været et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.
Siden februar har bestyrelsen igen været ”under angreb”, idet der har været fremsat anklager om
injurier, magtmisbrug, aftalebrud samt fremsat trusler om personlig sagsanlæg mod enkelte
bestyrelsesmedlemmer. Det har været utroligt svært for bestyrelsen at arbejde under disse forhold.
Mange af emnerne er personfølsomme og fortrolige, hvorfor formanden ikke kunne komme
nærmere ind på problemstillingerne over for forældrekredsen.
Drøftelserne fortsatte:
KK mener ikke at skolen har nogle mål. Skolen mangler mål, ligesom man har det ude i andre
virksomheder. Det er godt at have nogle mål at gå efter. Der er masser af mål hver dag, udtrykte en
forældre. Forælderen har været forældre i 19 år, og har kun set gode resultater, der kommer ud fra
start til slut. Forælderen forstod slet ikke de to forældres mistillid og efterlysning af konkrete mål,
overhovedet ikke. En anden forældre havde kun godt at sige om Brovandeskolen, og mente, at det
i virkeligheden handlede om, at bestyrelsen og KK/MD havde nogle interne stridigheder, der burde
have været løst inden forældrekredsmødet. Kassereren fortalte, at bestyrelsen i slutningen af
februar havde inviteret KK/MD til et afklarende møde, men dette blev afslået.
Flere gav udtryk for, at det ikke kunne være meningen, at hele forældrekredsmødet skulle handle
om skolens repræsentationskonti.
En forældre opfordrede dirigenten til at træde i karakter, og få sat gang i afstemningen. Der blev
talt for og imod i lang tid, og forældrekredsen burde derfor være tilstrækkelig oplyst til at kunne
træffe en beslutning.
Dirigenten bad MD og KK tilkendegive, om de fortsat ønskede fremsendte forslag til afstemning –
hvilket de bekræftede.

Der var i alt 136 stemmeberettigede deltagere.
Resultatet af afstemningen blev:
Tillid

Mistillid

Pia:

106

22

Søren:

111

17

(2 stemmer var ugyldige og 6 var blanke)
Der var ikke indkommet andre forslag.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Mette Bøgh Jensen (ønskede genvalg)
Pia Karlsen

(ønskede genvalg)

Desuden var Max Østergaard på valg. Max ønskede ikke at genopstille, da deres ældste søn går ud af 9.
Klasse til juni.
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Bestyrelsen havde modtaget tilkendegivelse om opstilling til kandidatur fra Rune Harbo Lehmann som
bestyrelsesmedlem.
Idet der ikke var andre der fremsatte ønske om at stille op til bestyrelsen, blev bestyrelsen valgt ved
fredsvalg.
Valgt for 2 år blev:
Pia Karlsen, Mette Bøgh Jensen og Rune Harbo Lehmann.
Dirigenten ønskede tillykke med valget.
7.
Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslog 3 suppleanter – dette blev godkendt.
Suppleanter på valg:
Kristine Munk Nielsen (ønskede genvalg)
Pia Karlsen læste en mail op, som hun havde modtaget fra Kristine Munk Nielsen. Kristine har været glad
for arbejdet som suppleant i bestyrelsen og har fortrinsvis arbejdet med udeområde, et område hun rigtig
gerne vil fortsætte med, og håber på genvalg.
Bestyrelsen havde modtaget tilkendegivelse om opstilling som suppleanter fra Nicklas Lind Pedersen og
Rasmus Jørgensen.
Kristine Munk Nielsen, Nicklas Lind Pedersen og Rasmus Jørgensen blev valgt.
Dirigenten ønskede tillykke med valget.
Bestyrelsen foreslog flg. Rækkefølgen - som blev godkendt.
1. suppleant: Kristine Munk Nielsen
2. suppleant: Nicklas Lind Pedersen
3. suppleant: Rasmus Jørgensen
8.
Valg af tilsynsførende:
a. Fastsættelse af funktionsperiode for skolens tilsynsførende:
Da de nye regler dikterer, at en periode højst skal være 2 år, blev dette vedtaget.
b. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer:
Bestyrelsen foreslog en person – det blev vedtaget.
c. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuelt opdeling i tilsynsaktiviteter.
Udgik på grund af beslutning i pkt. 8b.
d. Valg af tilsynsførende:
Bestyrelsen foreslog Ryan Pristed.
Ryan blev valgt – dirigenten ønskede tillykke med valget.
9.
Eventuelt.
Ryan Pristed takkede for valget, og forklarede, at det ikke var en selvfølgelighed, at han blev valgt fordi han
havde være skoleleder. Han har haft tilsyn med 4 skoler, lige nu fører han tilsyn med 3. skoler og
Brovandeskolen bliver nu den 4. skole. Desuden har Ryan taget de fornødne kurser og uddannelse til at
udføre hvervet.
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Jan Romme takkede for et godt fremmøde og for god ro og orden, og erklærede forældrekredsmødet for
afsluttet.
Formanden takkede afslutningsvis for den store tillid forældrekredsen havde givet til kende overfor såvel
ledelse som bestyrelse, og appellerede til, at vi alle udviser ordentlighed over for hinanden, uanset hvad
der i aften er kommet frem af uenigheder. Alle skal være her og vi skal være forældre, personale og
bestyrelse sammen. Vi er Verdens bedste skole i Skagen, har nogle gode værdier og dem skal vi passe på.
Hun takkede derefter Max Østergaard for et utroligt godt samarbejde. Vi vil komme til at savne Max´s
”skarpe” øje og sans for detaljer. ”Tak for din indsats i bestyrelsen, forældreråd og alle de udvalg du ellers
har siddet i. Tak for alle de timer du har brugt på arbejdsdage og alle mulige andre skolearrangementer. Vi
ønsker dig og din familie god vind frem over”. Max fik overrakt en fin kurv, som tak for hans store indsats.
Jan Romme fik også en flaske med på vejen, og en stor tak for hans indsats med at lede os igennem et på
mange måder vanskeligt forældrekredsmøde.
Helle Stenbakken fik en buket og blev budt velkommen fra ”os alle” og inviterede de fremmødte i OB til en
lille forfriskning, i anledningen af den nye skoleleder Helle Stenbakken tiltræden.

…………………………………………

……………………………………………………….

Jan Romme, dirigent

Mette Beck Thomsen, referent
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