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 6. marts 2018 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 6. marts 2018 kl. 19.00 

Til stede: René Gunvig, Vibeke Locht, Heidi Hammerlund Jørgensen, Christina Thulstrup, Hans Ramløv, 

Jacob Kiellberg, Elisabeth Haulund (skoleleder), Bernt Hessel. 

Afbud fra: Anne-Kathrine Trasbo, Jonathan Dennis. 

Referat: Bernt Hessel, 6. marts 2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Evt. overblik 

3. Nyt fra skolelederen 

4. Skærpet skolehjem samarbejde 

5. Spiregruppe 

6. Byggeprojekt og bank 

7. Forretningsorden 

8. Generalforsamling 

9. Arbejdsweekend 

10. Økonomi 

11. Evt. 

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

Ad 2:  

Lockout 

Ad 3: 

Ingen udvikling i elevstatus. Vi er stadig meget opmærksomme på 8. klasse.  

Lejrskolen kunne være på Jomsborg, vi håber det kan lade sig gøre, ellers bliver det måske ikke til 

noget. 

Ad 4: 

Vi laver ikke meget om på ”skærpet skole hjem samarbejde” men tekstens udformning skal rettes lidt 

til, så det bliver mere enkel og tydeligt. Elisabeth er i gang. Det er vigtigt at vi følger retningslinjerne, og 

er tydelige overfor forældrene hele vejen, så de ved hvor i forløbet vi er. 

Ad 5: 

Udgifterne til pædagog bliver dækket af 7 børn, og vi har 8 skrevet op nu. Der er mange gode 

ansøgninger. Vi holder ansættelses samtaler i marts måned. 

Ad 6: 
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Vi overvejer at lave en lang kvist i lokalet oven på klubben, så det kan bruges til undervisning. Vi har 

haft møde med arkitekten, som kommer tilbage med et råskitse projekt, og en ca. pris. Han var meget 

positiv. 

Ad 7: 

Vi laver et udvalg der renskriver forslaget. 

Tilsyn 

 Ad 8: 

Heidi, Anne Kathrine og Jonathan genopstiller 

Bernt genopstiller ikke 

Rene træder ud af bestyrelsen, og Hans overtager Renes plads. 

Tina, en forældre fra 0. der muligvis stiller op 

Michael har været tilsynsførende i 5 år, og man må max. Have 6 år i træk samme sted. Vi skal finde en 

ny tilsynsførende til 2019.  

Elisabeth meddeler dato til tilsynsførende og BDO, og spørger om de vil komme og fremlægge. 

Vi spørger Jan om han vil være ordstyrer igen, Jonathan spørger ham. 

Elisabeth sørger for stole og forplejning. 

Ad 9: 

Vi er ikke kommet så langt. Jonathan og Bernt laver en indkaldelse, inkl. ”fest” om aftenen. 

Ad 10: 

Vi har haft revision, vi har et overskud på 1.060.609,00 kr. , og der var ingen kommentarer. Madbod 

skal hvile i sig selv, der er dagligt 60-90 elever der bruger boden, vi prøver om vi kan finde en løsning. 

Ad 11: 

Vi bliver ikke ramt af strækken, men hvis der kommer lockout, kan vi risikere at blive ramt. 

Har vi adgang for kørestolsbrugere? Ja, der er adgang til stueetagen. 


