From: Membres CA <ca@lfph.dk>
Date: Thu, 14 May 2020 at 21.11
Subject: Re: Message d'un parent
To: <Peter.Marott@group.issworld.com>
Kære Peter
Tak for besked
Vi kan godt forstår din henvendelse.
Den 11. maj holdt vi bestyrelsesmøde og besluttet at Skolerejser refunderes fuldt ud.
Beløbet fratrækkes regningen for Juni måned.

Vi har idag sendt endnu en besked, som forklarer alle ekstra omkostninger.
Indførelsen af regeringens forholdsregler , med fokus på at fastholde undervisningskvaliteten har haft
en væsentlig direkte økonomisk omkostning. De ugentlige meromkostninger er som følgende:
I alt

125.000

Personale

93.000

Ekstra rengøring

19.000

Værnemidler og rengøringsudstyr

5.000

Kantine – i særdeleshed
individuelle emballager

8.000

Skolens økonomi er blevet yderligere belastet af disse ekstra omkostninger svarende til kr.
125.000 pr uge siden d. 21. april 2020. Det er vigtigt at understrege at dette ikke har eller vil få nogen
indvirkning på den månedlige betaling af skolepenge eller betaling af SFO. For at sikre fuld
gennemsigtighed, vil en komplet redegørelse af alle meromkostninger, samt eventuelle offentlig
bistand blive fremlagt ved skolens generalforsamling til Oktober 2020.
For så vidt angår omkostninger relateret til SFO, er situationen kompleks, da skolen skal overholde
de nuværende lovmæssige rammer. I øjeblikket drøftes sagen med foreningen for Danmarks
Privatskoler samt Børne- og Undervisningsministeriet omkring mulige løsningsforslag.
Jeg håber at dette svarer på dine spørgsmål og du er meget velkommen at kontakte os for yderligere
forklaring.
Med venlig hilsen

Valérie Houle, Kassere LFPH bestyrelsen

---------- Forwarded message --------De : Marott, Peter Langkilde <Peter.Marott@group.issworld.com>
Date: ven. 1 mai 2020 à 18:13
Subject: RE: Lycée Français Prins Henrik : message du CA
To: Secrétariat de la Proviseure - LFPH <secretariat.proviseur@lfph.dk>

Kære

Jeg forventer, at vi forældre kompenseres 100% for det vi har betalt for i forbindelse
med børnenes tur til Bornhold og andre ture. Andet er ikke acceptabelt og jeg forventer
ligeledes disse kommer retur ved næste betaling.

Vi har stadigvæk betalt fuldt månedligt vederlag for både skole og Garderi, så ekstra
omkostninger kan kun være til rengøring. Ligeledes må I have haft færre omkostninger
til andre aktiviteter. Jeg forventer fuld gennemsigtighed i jeres ekstra omkostninger og
de besparelser der også har været den anden vej, mens skolen har været lukket ned

/Peter
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