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FORÆLDRENES RÔLLE
Forældrene er en del af
skolesamfundet og opfordres til
at engagere sig ikke kun i deres
børns skolegang, men også mere
overordnet i skolens liv.

For at I bedre kan deltage i
skolens arbejde, opfordrer vi jer
til løbende at holde øje med
skolens hjemmeside, hvor der
ligger referater fra møder i
skolens forskellige råd og udvalg.

PRÆSENTATION
Efter den ordinære generalforsamling, som fandt sted på Prins Henriks Skole torsdag
den 30. oktober 2014, fik bestyrelsen fem nye medlemmer i stedet for de afgående
medlemmer.
Den 12. november 2014 mødtes de valgte medlemmer for at vælge formand,
næstformand og kasserer for bestyrelsen.
Resultatet af afstemningen er følgende :
o Jean-Thomas Meyer
Formand
o Casper Hassø Nielsen
Næstformand
o Nathalie Btesh-Smith
Kasserer
o
o
o
o

Jørgen Riis Pedersen
Sébastien Garnier
Moncef Barhoumi
Leila Stéphanie Belaid (suppleant)

Der er otte medlemmer i bestyrelsen:
- 2 faste medlemmer, udpeget af den franske Ambassade
- 6 forældre valgt af forældregruppen.
De valgte forældres mandat er frivilligt.

VORES SAMMENSÆTNING
Der er allerede nedsat arbejdsgrupper bestående af medlemmer af bestyrelsen og
ledelsen. Der er følgende seks råd og udvalg :
Udvalget for kommunikation og fundraising
HR-udvalget
Økonomisk udvalg
Bygningsudvalget
IT-udvalget
Udvalget for hygiejne, sikkerhed og arbejdsvilkår

VORES BESLUTNINGER – BUDGETVEDTAGELSE 2015
SPØRGSMÅL ?
Har du idéer, du gerne vil dele ? Du kan
sende spørgsmål vedrørende projekter
eller til medlemmer af bestyrelsen via
SkoleIntra eller på email:
ca-bestyrelse
Bestyrelsen forpligter sig til at svare
inden for 7 dage fra modtagelse af email
.

Budgettet for 2015 blev vedtaget den 9. december 2014. Bestyrelsen ønskede i
forbindelse med budgettet at foretage store investeringer på to områder :
•
Bygninger :
frigørelse af beløb på 850 000 kr. i forhold til renovering af skolegården, som
skal have ny belægning
frigørelse af beløb på 130 000 kr. til opsætning af klatrevæg i
gymnastiksalen.
•
IT :
frigørelse af beløb på 1 million kr. til skolens IT-infrastruktur og udstyr.
Bestyrelsen ønsker at begrænse konsekvenserne for forældrene af disse
investeringer, og der forventes en stigning på 3 % i skolepenge og pris for SFO for
skoleåret 2015-16. Priserne for måltider kantinen forbliver uændrede.

