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VORES VISION
Prins Henriks Skole er en
multikulturel og ambitiøs skole
med fokus på trivsel og den
enkelte elevs udvikling.
Skolen, som har udsyn ud mod
verden, tilbyder innovativ og
engageret undervisning i en
fransk-dansk kontekst.

MØDE
Det månedlige bestyrelsesmøde blev afholdt den 22. april 2015.
Bestyrelsen mødtes med revisorerne, som har kontrolleret årsregnskabet og som
kom en økonomisk analyse af foregående regnskabsår. Når årsregnskabet er
godkendt og underskrevet af bestyrelsen, vil det blive lagt på skolens hjemmeside.
(http://www.lfph.dk/?page_id=136&lang=dk)
På mødet blev status på de igangværende projekter drøftet.

PROJEKTER
Bygningsprojektet: Direktionens plan om nye lokaler skrider hurtigt frem. Lejekontrakt
for ny bygning er nu underskrevet.
Bygningen, som ligger på H.C. Ørsteds Vej 4 på Frederiksberg, har plads til 250
elever og skal skabe den bedst mulige ramme til modtagelse af maternelle-klasserne
fra skolestart 2015-16.
Planen vedr. indretning af bygningen er udarbejdet af en tegnestue, som er udvalgt
på baggrund af anerkendelse og erfaring inden for indretning af skolebygninger.
Planerne er blevet lagt i samråd med det berørte personale.
Så snart projektet er afsluttet, vil det blive præsenteret for interesserede forældre.
Projekt sikkerhed : Bestyrelsen har vedtaget en sikkerhedsaftale vedr. de to porte,
hvor et system med personlige kort vil blive forbundet til overvågningskameraer.
Systemet vil være i drift fra skolestart 2015-2016. Indtil da vil indgangene være
overvåget af personale i skolens åbningstid.

SPØRGSMÅL ?
Har du idéer, du gerne vil dele ? Du kan
sende spørgsmål vedrørende projekter til
bestyrelsen eller til medlemmer af
bestyrelsen via SkoleIntra eller på email:
ca-bestyrelse

Andre projekter :
Udvalget for Hygiejne og Sikkerhed har præsenteret en liste over de
istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres i løbet af
2015. Disse arbejder vil blandt andet omfatte totalrenovering af toiletterne
ved garderoben i bygning A og genetablering af trappeopgang i samme
bygning.
-

Genforhandling af visse kontrakter (forsikring, telefoni, fotokopi, bank etc.) er
iværksat af regnskabschefen. Genforhandlingerne vil betyde store
besparelser for skolen.

-

Der bliver udarbejdet en personalepolitik for at forbedre arbejdsvilkårene for
personalet, og det sker som en opfølgning på arbejdstilsynets rapport.

Bestyrelsen forpligter sig til at svare
inden for 7 dage fra modtagelse af email

