Sankt Birgitta Skole Repræsentantskabsmøde den 28. august 2014
1.
Valg af dirigent
Forældre repræsentantskabet foreslog Per Smidt som dirigent, og Per Smidt blev valgt med applaus.
Per Smidt slog fast at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet og i øvrigt opfyldte repræsentantskabets
vedtægter.
Per Smidt foreslog Mette Rasmussen og Thomas B. Rasmussen som stemmetællere, og de blev valgt med
applaus.
Ved håndsoprækning blev det konstateret, at der var 22 stemmeberettigede forældre til stede, herunder
1 forældre med stemmeret for 2 klasser.
Referent: Susanne Aarup.
2.
Formandens beretning v. Charlotte Høyer-Rasmussen, herunder fremlæggelse af regnskab for Sankt Birgitta
Skoles Venner
”Så er endnu et skoleår gået og vi står overfor et nyt.
Sidste skoleår blev præget af, at en masse timer skulle indhentes efter lockouten og det skulle overvejes,
hvordan den nye skolereform skulle implementeres på Sankt Birgitta Skole. Skolen fremlagde sine planer kort
før sommerferien på et infomøde, hvor der mødte mange forældre op.
For forretningsudvalget var sidste års højdepunkt julemarkedet lørdag den 23/11 2013.
Forud var gået måneders planlægning blandt forældrerepræsentanterne og ude i de enkelte klasser. Endelig
oprandt dagen, vejret viste sig fra sin bedste side, og lige fra morgenstunden summede skolen af aktiviteter og
den lifligste duft af alt fra brændte mandler til Krokodilleklassens berømte pattegris bredte sig. Kreativiteten i
de enkelte klasser var stor, der kunne købes alt fra juletræer til småkager, der var arbejdende værksteder,
mange konkurrencer og en masse aktiviteter for børnene lige fra ponyridning til spøgelseskælder og julekasino.
Julemarkedet var rigtig godt besøgt og sidst på dagen kunne vi trætte men meget glade konstatere, at vi endnu
en gang havde slået alle rekorder. Som det fremgår af regnskabet om lidt, endte vi med et overskud på
80.511,30 kr. eller ca. 13.000 kr. mere end i 2011. Alle klasser har fået et tilskud til klassekasserne på 1.500 kr.
efter julemarkedet og derudover er der givet tilskud til klassernes lejrskoler, skolepatruljernes årlige tur og den
fælles afgangsfest for områdets 9. klasser.
Udover det rent økonomiske, bidrager julemarkedet også til det sociale og styrker sammenholdet mellem
klasserne. Det er rigtig dejligt med den store forældreopbakning til arrangementet.
En stor tak også til skolen for lån af lokaler og skolegård til julemarkedet og ikke mindst for at stille pedeller og
rengøringsfolk til vores rådighed. Oprydningen gik jo som en leg under Sørens kyndige ledelse.
I foråret var der igen skolefest – den var jo lockout-ramt året før – og Maribo hallerne var fyldt med glade børn
og voksne. Forældre fra de enkelte klasser hjalp lærerne i barer og slikboder.
I slutningen af juni blev der taget afsked med 9. klasserne ved en stemningsfyldt dimissionsfest. Først var der
bevisoverrækkelse og taler på gymnasiet og derefter gik alle samlet til skolegården og tog flaget ned og endelig
var der buffet i aulabygningen og gymnastiksalen. Forældre fra 8. klasserne og forretningsudvalget stod for det

praktiske omkring aftenen, så skolens lærere kunne sige farvel til elever og forældre. Det er altid en både festlig
og vemodig aften, når 10 års skolegang pludselig er slut og eleverne spredes for alle vinde.
Udover julemarkedet, skolefesten og dimissionsfesten har forretningsudvalget haft et par møder med skolens
ledelse i løbet af året, hvor vi er blevet orienteret om skolens drift, lærersituationen og hvad der ellers rører sig
på skolen.
Om lidt er der valg til forretningsudvalget. Jeg vil gerne opfordre alle forældrerepræsen-tanter til at stille op til
forretningsudvalget, da de herigennem har mulighed for at komme virkelig tæt på, hvad der sker på deres
børns skole.
Selv forlader jeg forretningsudvalget nu hvor min yngste går i 9. klasse. Det har været 12 interessante år, hvor
skolen har udviklet sig meget, fra at være en lille skole med kun få dobbelt-klasser til en fuld udbygget 2 sporet
skole med nye bygninger og store klasselokaler. En udvikling, der måske nok gav mange spekulationer om
hvorvidt det nære trygge miljø ville kunne bibeholdes, når skolen blev så stor. Men heldigvis overlevede den
særlige Sankt Birgitta ånd udvidelsen.
På samme måde er jeg sikker på, at skolens tilpasning til skolereformen også bliver en succes. Skolens
bestyrelse og ledelse har plukket det bedste ud, således at Sankt Birgitta skole til stadighed fuldt ud kan
matche folkeskolens tilbud.
Personligt er jeg da helt ærgerlig over, at mine drenge ikke når at få glæde hverken engelsk fra 1. klasse eller
det særlige ”Sankt Birgitta dannelsesfag”, men så har de fået så meget andet med i rygsækken!
Til slut vil jeg takke skolens ledelse, lærere, pedeller og sekretærer for et godt samarbejde. Vi går aldrig
forgæves til jer, når vi skal have hjælp, hvad enten vi vil låne lokaler eller har brug for hjælp til at sætte stole op
til et arrangement eller have sendt breve ud til samtlige forældre på skolen. Tusind tak for det.”
Herefter fremlagde Charlotte Høyer-Rasmussen regnskabet for Sankt Birgitta Skoles Venner.
 Bilag 2.1 ”Regnskab for Sankt Birgitta Skoles Venner” vedlægges referatet.
Spørgsmål/kommentarer fra forældrerepræsentanterne – svar fra CHR mærket med 
 Kan der søges støtte til alle klassearrangementer?
o Støtten har hidtil været søgt til lejerskoler via klasselæren. I de små klasser har der været ydet et
tilskud på 750,00 kr., på mellemtrinnet 1.000,00 kr. og til udenlandsturene til Berlin og Rom
1.500,00 kr.
Men i princippet er der åbent for, at der kan søges støtte til hvad som helst.
Charlotte Høyer-Rasmussens beretning blev taget til efterretning, og regnskabet blev ligeledes godkendt med
applaus.
3.
Orientering om skolens virksomhed ved mødelederen for pædagogisk råd
Kasper Østergaard Jensen berettede som følger:
”Som Mødeleder af Pædagogisk råd / lærerrådsformand er det min opgave, at give jer en kort gennemgang af
skoleåret der er gået, samt opstarten på det nye skoleår her på Sankt Birgitta Skole.
Skolen kører nu på 4. år med 20 klasser (22 klasser i en kort periode i foråret) og efter flere år med tilbygninger,
ombygninger, renoveringer, reparationer og huskøb som de store investeringer, var sidste skoleår et forholdsvis
roligt år, hvad bygninger angår. Der er dog i enkelte lokaler fjernet lidt vægge og en enkelt trappe, samt lavet
nyt skolekøkken.

Vi har sagt velkommen tilbage til Julie og Sofie, efter endt barsel og dermed farvel til Camilla der var vikar for
Sofie. Ellers har lærerstaben været forholdsvis rolig hele sidste skoleår, både hvad angår barsel, opsigelser m.m.
Vi måtte desværre slutte året med at tage afsked med Kristina Dalgaard, der efter 7 år (mener jeg) som lærer
på skolen, blev ansat ved Nykøbing Katedralskole. Vi ønsker Fru Lektor Dalgaard al mulig held og lykke. Hendes
skema bliver overtaget af Charlotte Christiansen der er ansat pr. 1. september - Velkommen til hende. Vi skal
også sige farvel til Pernille Sørensen, der efter næsten hele livet på skolen som elev og som lærer har valgt at
videreuddanne sig - Vi ønsker hende det bedste fremover. Pernilles skema overtages af Henrik Olsen - også
velkommen til ham. Både Kristina og Pernille vil blive savnet rigtig meget på lærerværelset.
Jeg sagde sidste år at ”En af skolens grundpiller er at alle yder en indsats ud over det der forventes af dem”.
Det gælder forældre/bedsteforældre der via forældreråd og klasseråd laver klasse og skole arrangementer, der
gør at alle omkring klasserne føler en tilknytninger der rækker dybere end "bare at gå i skole". En SFO med et
personale der laver fantastiske arrangementer. En service-afdeling der arbejder benhårdt på at skolen den
fremstår pæn og velholdt. En bestyrelse og ledelse der arbejder hårdt på at finde den bedste måde at drive
skole på i Maribo. Alt dette er med til at skabe Sankt Birgitta Skole.
For lærerne var skoleåret 2013/2014 et år, hvor vi sammen forsøgte at forberede os på 1. august 2014 og en ny
verden, med nye vilkår og nye iPads. På trods af ledelsens og bestyrelsens forsøg på at holde ændringerne på et
niveau, hvor alt ikke blev vendt på hovedet, så var de fleste af os meget pressede ved tanken om de
konsekvenser flere timer på vores skemaer og flere timer på skolen i perioder vil få. Den mest brugte sætning
på lærerværelset sidste år var ”Det bli’r bedre næste år”, en sætning der blev brugt uanset hvilke små eller
store problemer vi mødte. En sætning vi brugte til sammen at kunne trække lidt på skuldrene over de
ændringer reformen har trukket ned over os, og koncentrere os om det vi lærere gør bedst, nemlig at levere en
undervisning i absolut topklasse. Om bestyrelse og ledelse har fundet den rette form for Sankt Birgitta Skole er
endnu for tidligt at sige, men jeg synes vi er kommet fornuftigt i gang med skoleåret 2014/2015.
At Sankt Birgitta Skole rummer historie, traditioner, børn, forældre og lærere - ved vi alle, og også at der
foregår en masse aktiviteter i løbet af året, som gør stedet særdeles levende. Nogle af dem vil jeg nu komme
ind på…
Fredag, den 8. august startede 1. – 9. kl. i skolen igen. Mandagen efter var det 0. klasserne der
forventningsfulde havde deres første skoledag.
Intet nyt skoleår uden en udendørsmesse. Vejret var med os, men det var DMI ikke og havde varslet regn og
byger, så den 14. august kunne vi med vores katolske præst Gregers samt to af Sankt Birgitta Søstrene holde
messen i vores nye ”kirkerum” Maribo-hallerne.
August og især september byder ikke kun på en del forældremøder og efterårets skole-hjem-samtaler, men
også på et par hytteture. Bl.a. var 6. klasserne var sidste år en tur i Skagen. 8. klasse tager til Berlin og 9. klasse
til Rom i november.
Ugen før efterårsferien er der emneuge for hele skolen og ugen sluttes af med motionsdagen, der sidste år
bestod af en løbetur ved Bangs Have.
Julemåneden blev startet med Årets Julecafe, hvor kontaktudvalget, klasserepræsentanter og forældre endnu
engang knoklede og lavede skolen om til ren julehygge en hel weekend. I december bliver der hygget i alle
klasser og alle aldre, med juleklip, krybbespil, volley-stævne og december afsluttes med en altid fantastisk
gudstjeneste i Domkirken - hvor alle er meget velkomne - dog ikke sidste år, da den var og er under renovering.
Et par mørke vintermåneder med en kyndelmisse messe, fastelavn for de mindste, samt projektuger for de
ældste, afløses af et forår med småferier, flere hytteture, fordybelsesdage, påskegudstjeneste, i domkirke og til
sidste den "store eksamen" for både vores 8. og 9. klasser.
Året sluttes af med en fornøjelig 9. klasses sidste skoledag, samt en altid vemodig, men god dimission, hvor
både lærere og elever får sagt farvel.

På papiret er skoleåret 2013 / 2014 på verdens bedste skole veloverstået og vi glæder os alle til udfordringerne
i en spændende fremtid - og med disse ord takker jeg for opmærksomheden.”
Således sluttede Kasper Ø. Jensen sin beretning og forældrerepræsentantskaber tog beretningen til
efterretning.
4.
Indkomne forslag
Formanden har ikke modtaget forslag.
5.
Valg til forretningsudvalg
I forretningsudvalget sidder pr. 28. august 2014 følgende:
 Charlotte Høyer Rasmussen. Charlotte er på valg, men kan ikke genvælges, idet hun er repræsentant i 9.
klasse, og således ikke har mulighed for at sidde i en toårig periode.
 Steen Aarup som indtrådte i forretningsudvalget i 2013 efter en periode som suppleant. Steen er ligeledes
på valg og er villig til genvalg.
 Susanne Aarup.
 Johnny Lang, suppleant.
Til den først post i udvalget blev foreslået Johnny Lang og Johnny blev valgt med applaus for de næste 2 år.
Steen Aarup genvalgtes til forretningsudvalget for de næste 2 år og efterfølgende blev Peter Lyngby Sørensen
valgt som suppleant. Suppleanten er på valg i ulige år, og vil være på valg igen i 2015.
6.
Eventuelt
Ledelsen
Jens P. Mølgaard rettede en stor tak for det kæmpe arbejde og den store indsats Charlotte Høyer Rasmussen
har lagt i arbejdet som formand for Sankt Birgitta skoles venner i 12 år. Charlotte modtog en fin gave fra skolen
i den anledning.
Bestyrelsen
Ved tidligere møder har bestyrelsen været introduceret ved mødets start, men i år blev det inden mødet var
slut 
Else Marie Thomsen er formand og udpeget af Sct. Joseph Søstrenes Ordenssamfund.
Lars H. Stuckert er næstformand og forældrevalgt.
Hanne Matarese er udpeget af menighedsrådet ved Sct. Birgita Kirke, Maribo
Svenning Ravn er udpeget af Ansgarsstiftelsen (det katolske bispedømme)
Ann-Britt Lærkedahl Larsen er Forældrevalgt.
Forældrerepræsentantskabet og Forretningsudvalget
Venneforeningens revisor Tine Holst ønskede ikke genvalg til posten, og i stedet blev Charlotte Høyer
Rasmussen valgt til ny revisor. Mange tak til Tine Holst for kyndig regnskabsrevidering hen over årene.
Per Smidt rundede mødet af og takkede for god ro og orden.
Bilag til dette referat:
 Bilag 2.1 ”Regnskab for Sankt Birgitta Skoles Venner”.

Til orientering
Forretningsudvalget mødes for at konstituere sig den 15. september 2014 kl. 19:00.

