
Sofiehøj Friskole | Hornsherredvej 446 | 4070 Kr. Hyllinge | 4640 0171 Side 1 

 6. februar 2018 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 6. februar 2018 kl. 17.30 
Til stede: Anne-Kathrine Trasbo, René Gunvig, Vibeke Locht, Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund 

Jørgensen, Christina Thulstrup, Hans Ramløv, Elisabeth Haulund (skoleleder), Bernt Hessel. 

Afbud fra: Jacob Kiellberg, 

Referat: Bernt Hessel, 6. februar 2018. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Evt. overblik 

3. Nyt fra skolelederen 

4. Spansk undervisning 

5. Mulige ændringer i skemalægning 

6. Byggeprojekter 

7. Generalforsamling 

8. IT og bestyrelsesmails 

9. Økonomi 

10. Evt. 

11.  

Ad 1:  

Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

 

Ad 2:  

Evt. overblik 

Frugtordning og arbejdsweekend 

 

Ad 3:  

Heidi og Christina hav været med til personalemøde, det var positivt at bestyrelsen deltog. 

Elevstatus 203 elever, der kommer 2 nye efter påske. 

Kommende 0. er fyldt 

Der er 18 elever til 2019 

 
Elisabeth foreslår at lave en førskole, i første omgang som et pilotprojekt, som måske kan fortsætte. 
Timerne til en nyansat pædagog kan findes i førskole, SFO og som en ekstra pædagog i indskolingen i 
en to-lærerfunktion (noget der længe har været stort ønske om). 
Betalingen skal afspejle betalingen for børnehaven, Elisabeth kommer med et forslag. Og vi beslutter 
på næste møde. 
Der er god trivsel i den samlede personalegruppe. 
 

Der er en del udfordringer med eleverne, som lærerne bruger unødigt mange kræfter på at håndtere. 

I den forbindelse overvejes det at omskrive ” skærpet skole hjem samarbejde” og lave en køreplan til 

lærerne i håndteringen af problemsituationer. 
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Ad 4: 

Vi kommer ikke til at tilbyde spansk som det er nu, vi har ikke læreren til det. Men det er ikke helt 

opgivet. Vi flytter fransk til et valgfag. 

 

Ad 5: 

Hvor meget får vi ud af aktivitetstimerne? Hvad er formålet? Kunne vi lave valgfag i mellem og 

indskoling. Så ville SFO åbne en time tidligere ons-tor fre.  

 

Indskoling:  

Tegning  

Mindfuldnes  

Kor/musik 

Skov/natur 

Historier  

Natur   

Drama  

Mad 

 

Mellem trin: 

Skilte  

Programmering  

Skoletube 

Tekstbehandling  

Stop-motion dans 

Kor/musik 

Træ værksted  

Strik/hækle  

Springgymnastik  

Historier  

Drama 

 

Ad 6: 

Vi har fået godkendt myndighedsprojektet. Vi går videre med banken for at høre hvad mulighederne 

er. Efterfølgende skal vi undersøge elevgrundlaget.  Bernt aftaler et møde med arkitekten, som 

kommer og kigger på 1.salen over klubben, så vi kan få en pris på ingeniør og ombygning. 

 

Ad 7: 

Hvem genopstiller? 

Jonathan, Heidi, Anne Katrine og Bernt er på valg 

Jonathan og Heidi genopstiller. 

Anne Katrine og Bernt Genopstiller ikke. 

Hans stiller op som bestyrelses medlem 

Vibeke Genopstiller gerne som suppleant, hvis der ikke er en forældre der vil. 

Vi har til udgangen af februar til endeligt at beslutte os. 
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Ad 8: 

Vi skal have Sofiehøj mail til at virke. Jonathan kigger på Heidis mail, som er den der er flest 

udfordringer med. Internettet kører bedre nu end nogensinde. 

 

Ad 9: 

Det ser lovende ud med regnskabet, men det er ikke helt færdigt endnu. 

Vi har sparet penge på undervisningsmateriale, det kan være et udtryk for at digitalt 

undervisningsmateriale bliver brugt mere og mere. 

 

Ad10.  

Frugtordning: 

Frugtordningen har været til afstemning, og kører i en periode. 

Vi kigger på prisen igen til august. 

 

Arbejdsweekend: 

7. april. Bernt og Jonathan tager teten.  

 

29. maj: Personale arrangement. Christina og Heidi er på opgaven. 

 

 

 

 

 

Anne-Kathrine Trasb   René Gunvig 

 

 

 

 

 Vibeke Locht   Jonathan Dennis   

 

 

 

 

Heidi Hammerlund Jørgensen Christina Thulstrup   

 

 

 

 

Hans Ramløv   Elisabeth Haulund   

 

 

 

 

Bernt Hessel. 


