Ordinær generalforsamling 24.4.2014 kl.
19.30 på Sofiehøj Friskole
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af tilsynsrapport
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4 Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
8. indkomne forslag
9. evt.

1. Valg af dirigent.
Jan Søndergaard blev forsålet som dirigent, og valgt.
Bernt Hessel blev forslået som referent, og valgt.

2. Fremlæggelse af tilsynsrapport.
Tilsynsførende Michael Munch Jurcenoks præsenterede sig selv, herefter en gennemgang af tilsynsregler.
Michael konkluderer at undervisnings, og undervisningsmaterialer er tilfredsstilende.
Undervisningen bygger på respekt for den enkelte elevs læringsforudsætning, ved differentieret
undervisning.
Der er kommet styr på undervisningsplan, men der mangler elevevaluering, og efterfølgende opfølgnings
plan.

3. Bestyrelsens beretning
Jakob Brixtofte aflagde bestyrelsens beretning for 2013. Beretningen er vedlagt i bilag.

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
Gennemgang af skolen økonomi ved Michael Høegh Vilain. Årsrapporten er vedlagt i bilag

Spørgsmål fra salen:
Spørgsmål: 200.000 for fyringer af lærere er mange penge, er bestyrelsen tilfreds med personale
situationen, hvor der har været nogen udskiftning i løbet af året?
Svar: Bestyrelsen vil naturligvis have mere ro på personale situationen, og mener at personale gruppen er
den rigtige, og føler selvfølgelig et ansvar for at personalegruppen trives.
Supplement fra Lykke (lærer). Lykke mener at alle personale udskiftninger har været til det bedre.
Spørgsmål: Bliver EDB tænkt ind i undervisningen?
Svar: Der bliver sat penge af til et klassesæt bærbare computere m året, de næste 3 år. Der arbejdes stadig
på bedre internet.
Spørgsmål: Der bliver spurgt ind til, om Lykkes udmelding om personale udskiftning, også gælder Gitte
Tanzer?
Svar: Ved Claus (lærer) Gitte blev ikke afskediget, men sagde selv op. Lærerne mener det er et stort tab.
Spørgsmål: Man er bekymret over manglende kontakt med Gitte Tanzer efter opsigelsen. Kan vi være sikre
på pædagogisk kontinuitet fremover?
Svar: Bestyrelse, og lærer, bestræber sig på at finde en person der kan gå ind og løfte Sofiehøj, i samarbejde
med lærerne. En ny skoleleder skal føre skolen videre som planlagt.
Der bliver appelleret til at der bliver passet godt på personalegruppen.
Der bliver spurgt om lov til at læse et brev, fra Gitte Tanzer til forældrene op. Det bliver afvist, da det er et
personale anliggende. Der er i øvrigt uenighed i forældrekredsen, om det er passende.

5+6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
Da forældrekreds og skolekreds er sammenfaldende blev det besluttet at slå punkt 5 og 6 sammen, og
vælge bestyrelsesmedlemmer fra både forældrekreds og skolekreds på en gang.
Kandidaterne få tid til at fortælle kort om sig selv.
Kandidaterne fra den nuværende bestyrelse, som alle modtager genvalg.
Jonathan George Dennis
Michael Høeg Vilain
Heidi Hammerlund
Jakob Brixtofte
Nye kandidater
Mette Bøgeskov
Jan Harboe
Bibbi Ansbjerg Kristiansen
Linda Andersen

Valgproceduren gennemgås. Ud af de 8 kandidater skal der vælges 4.
Hvert medlem af forældrekredsen har 4 stemmer.
Resultatet blev følgende:
Jonathan George Dennis
Michael Høeg Vilain
Heidi Hammerlund
Jakob Brixtofte
Mette Bøgeskov
Jan Harboe
Bibbi Ansbjerg Kristiansen
Linda Andersen

89
93
74
70
39
47
62
26

7. Valg af Suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
Valgene bliver slået sammen, da kredsene er sammenfaldende.
Der skal vælges 3 kandidater, da Marc Bassompierre har valgt at gå af.
Marc orienterer om hvorfor han går af. Marc har mistet glæden og lysten, pga. den seneste mail
korrespondance på forældre intra.
Kandidaterne fortæller kort om dem selv.
Kandidater:
Nada Jørgensen
Bettina Buch
Lene Bastholm
Bibi Ansbjerg Kristiansen
Resultatet blev følgende:
Bibi Ansbjerg Kristiansen
Bettina Buch
Lene Bastholm
Nada Jørgensen

93 – i bestyrelsen
79 – 1. suppleant
78 – 2. suppleant
68

8. Indkomne forslag.
Der er fremsat forslag om 4 vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun bringes op på General forsamlingen af bestyrelsen. Det foreslås at nedsætte et
udvalg, der kan arbejde med forslagne.
Allan, far fra 0. klasse støtter op, og opfordrer forældre til at melde sig.

9. Evt.
Det oplyses at der er loppemarked d.22/6
Bibi, Tina og Pernille Thorsen er kontaktpersoner.
Overskud går til lærer og børn.
I det nye skoleår arbejdes der også med en forældrefest, og et Sofiehøj løb.

