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3. april 2018 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 3. april 2018 kl. 17.30 

Til stede: Anne-Kathrine Trasbo, René Gunvig, Vibeke Locht, Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund 

Jørgensen, Christina Thulstrup, Hans Ramløv, Jacob Kiellberg, Elisabeth Haulund (skoleleder), Bernt 

Hessel, Nicolai Skipper, Claus Hobel 

Afbud fra:  

Referat: Bernt Hessel, 3. april 2018. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Orientering fra Nicolai Skipper om indskolingen 

3. Evt. overblik 

4. Nyt fra skolelederen 

5. Byggeprojekt og bank 

6. Forretningsorden 

7. Svar på henvendelser på forældreintra 

8. Generalforsamling 

9. Arbejdsweekend 

10. IT 

11. Økonomi 

12. Evt. 

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

Ad 2: Nikolaj har været her i 4 mdr., og været rundt i hele indskolingen. Der er forskellige udfordringer 

i klasserne, men generelt: Der skal holdes øje med eleverne hele tiden, det bliver der brugt meget 

energi på. De skal guides meget. Der prøves grænser, og det giver meget negativ kontakt. Det er en 

kultur der har bidt sig fast. Der bliver fortsat arbejdet intensivt med at få rettet op på det. 

Ad 3: Rygning 

Ad 4: 2 nye elever i dag, i 2. og 7. I alt 205 elever. 1 elev i 8. er gået ud. Der er 3 nye piger på vej i 0. 1. 

og 3. 7 elever har meldt sig til spireklassen.  Vi har ansat en pædagog der har haft med indskoling at 

gøre, og har undervisningserfaring.  

Ad 5: Vi har fået et overslag på 1. salen på klubben, det bliver 500,000. Lidt billigere hvis Jonathan laver 

noget af finisharbejdet. Vi skal finde ud af hvad vi vil, om det er den store forkromede løsning, eller en 

mindre.  Men der skal snart et nyt fysiklokale til. Vi holdet et møde 8. maj 16.30. 

Ad 6: Heidi retter forslaget til, så det kun omhandler bestyrelses arbejde, og vi aftaler et møde 

derefter. 
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Ad 7: Vi skal have retningslinjer for hvordan vi svarer på henvendelser på foreldreintra.  Som 

udgangspunkt er det skolens daglige ledelse der svarer på henvendelser fra forældre. 

Ad 8: Jan er klar som ordstyrer. Vi melder klart ud hvad forventningerne er til 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Ad 9: Der kommer ca. 40 vokserne og 40 børn. Der er styr på opgaverne. 

Ad 10: intet til referat. 

Ad 11: 

Ad 12: Der er udfordringer med rygning i 8. klasse. Vi har meldt ud at det er forbudt at ryge i 

skoletiden. Det samme gælder på rejser med skolen.  Man bliver sendt hjem fra lejrskoler, og efter 

advarsler opsiger vi samarbejdet.  

 


