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 14. august 2018 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 9. oktober 2018 kl. 17.30 

Til stede: Hans Ramløv, Heidi Hammerlund Jørgensen, Henrik Brun Kirkestrup, Tina Lauridsen, Anne-
Kathrine Trasbo, Christina Birkedal Thulstrup, Elisabeth Haulund (skoleleder), Lotte Pazdecki 
(personalerepræsentant) 

Afbud fra: 

Referat: Jonathan Dennis, 9. oktober 2018. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra skolelederen 
3. TV overvågning 
4. Næste års budget 
5. Parkeringsforhold 
6. Hjemmeside 
7. Vandskade 
8. Kommunikation vedr. meningitis 
9. Sponsorer 
10. Eventuelt 

Ad 1: 

Referatet godkendtes uden bemærkninger. 

Ad 2:  

Skolen har pt. 197 elever. EH indrykker en annonce i Frederikssund lokalavis med henblik på opfyldning 
af ledige pladser på forskellige klassetrin. 

Der blev afholdt info-aften for den kommende 0. klasse d. 2.10., og der afholdes møder med de 
interesserede familier. Depositum skal indbetales inden udgangen af måneden, og der tegner sig lige 
nu et billede af en klasse med 20 til 22 elever med en ligelig kønsfordeling. 

Ad 3: 

Henrik har talt med politiet vedr. afslaget på vores ansøgning om tilladelse til overvågning på skolens 
område. Afslaget er givet på baggrund af, at private må ikke overvåge på områder med offentlig 
adgang har trafik på området. Offentlige institutioner får dispensation pr. automatik, men dette er ikke 
tilfældet for privatskoler. Såfremt skolens område er afspærret må der dog gerne filmes. Den 
nuværende overvågning indstilles indtil videre og vi indgiver en klage over afgørelsen. 



Sofiehøj Friskole | Hornsherredvej 446 | 4070 Kr. Hyllinge | 4640 0171 Side 2 

Dialogen med kommunen har i øvrigt afsløret, at der er uklarhed over ejerskabet til den fælles 
adgangsvej til skolen, Sæbybadet og Birken. I de oprindelige papirer udarbejdet i forbindelse med 
købet var vejen delt mellem os og kommunen, men kommunen hævder nu, at hele vejen er deres. 
Heidi og Jonathan D. forsøger at få afklaret hvordan det i virkeligheden forholder sig. 

Ad 4: 

De skolekøkkenet efterhånden er i en sørgelig forfatning, har Elisabeth og Jonathan W. udarbejdet et 
budget for et renoveringsprojekt der omfatter ny gulv, nyt inventar, hårde hvidevarer, belysning, 
projektor og interaktiv tavle mm. Den samlede pris, der er baseret på at forældre hjælper med en del 
arbejdet, beløber sig til 398.000 der delvist kan finansieres ved at overføre de 300.000, der i år er afsat 
til kviste i klubben som det alligevel ikke bliver aktuelt at opsætte, til næste års budget. 

Bestyrelsen er umiddelbart positivt stemt over for idéen men ønsker et mere detaljeret budget 
præsenteret på næste bestyrelsesmøde. 

Ad 5: 

Bestyrelsen har endnu en gang modtaget en henvendelse fra naboen vedr. ulovlig parkering i 
nærheden af skolens område. I forbindelse med diverse arrangementer henstiller skolen allerede til, at 
forældrene kun parkerer på p-pladsen og i rabatten. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen undtagelsesvis skriver til forældrekredsen og gentager henstillingen 
om at respektere reglerne for parkering. 

Såfremt der kommer yderligere kommunikation med politiet varetager AK denne. 

Ad 6: 

Henrik har lavet et første bud på en ny hjemmeside, som der er enighed om, er et stort løft og et godt 
udgangspunkt at arbejde videre med. Der er nedsat et udvalg bestående af Henrik, Elisabeth og 
Jonathan D. der går videre med opgaven. 

I forhold til persondataforordningen kan der være problemer med at benytte billede med børn der kan 
genkendes. Der skal indhentes tilladelse fra forældrene, men denne skal muligvis fornys hver tredje 
måned. EH undersøger, hvad reglerne er på området. 

Ad 7: 

Sommerens vandskade i Niels Bohr har fremskyndet behovet for, at der bliver gjort noget ved 
bygningen. Sagen med forsikringsselskabet er endnu ikke lukket, da vi har opponeret med den først 
udarbejdede skadesrapport og pt. afventer optagning af gulvene for at man kan besigtige skaderne. 

Jonathan D. kontakter banken med henblik på et møde, hvor vi kan tale om hvilke økonomiske rammer 
vi har for nybygningen. 

Det skal afklares, om ikke forsikringen dækker ”genhusning” således at undervisningen kan flyttes til fx 
Kirke Hyllinge Skole eller et andet sted. Henrik kontakter forsikringsselskabet herom. 

Ad 8: 
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I forbindelse med mistanke om at en elev var smittet med meningitis blev det diskuteret, hvor bredt 
man skal informere i den slags situationer. Embedslægens anbefaling var, at vi informerede så få som 
muligt, ”for at undgå panik”, men den anbefaling valgte vi at overhøre og informerede hele skolen. 

Beslutningen om informere bredt bundede i, at vi er en meget lille skole så rygterne løber stærkt, og vi 
mener, at beslutningen var korrekt. 

Ad 9: 

Der er pt. kun en sponsor og det blev diskuteret, om der skal gøres en indsats for at skaffe flere, og om 
man skal fokusere på en anden gruppe af sponsorer – fx privatpersoner. 

Indsatsen skal vejes op imod, at såfremt vi modtager mere end 50.000, så skal vi aflægge 
momsregnskab mm. hvilket bliver ret omkostningstungt.  

Da skolens økonomiske situation er en anden end da ordningen blev oprettet og behovet for støtten 
ikke er så stort, blev det besluttet, at ordningen nedlægges til nytår. 

Ad 10: 

• Skolemælk: Nogle børn mener, at mælken er for gammel, men det er umiddelbart ikke en 
oplevelse der deles af personalet. 

• Skolefoto: Årets fotograf har taget nogle rigtig fine billeder, men hun er dyr og tilbyder ikke 
rigtig nogle billige pakker. EH modtager konstant tilbud fra skolefotografer, så vi finder nok en 
ny til næste år. 

• Arbejdsdag: Det var en god dag med for få deltagere – både i forhold til antal tilmeldte og 
antallet af opgaver. Til næste gang bør vi overveje at få udnævnt sjakbajser i forvejen så de kan 
koordinere med Jonathan W. Det vil give mere ro på dagen. Flere forældre nævnte på dagen, 
at der generelt er beskidt rundt omkring på skolen. 

• Der skal ses på fugtproblemer i kælderen under klubben. Dette tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 

 

Godkendt d.  

 

 

 


