Sofiehøj Friskole, Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge, www.sofiehoejfriskole.dk

Referat af bestyrelsesmøde
tirsdag den 12. juni 2018 kl. 17:30 på lærerværelset

Tilstede:
Elisabeth Haulund (skoleleder), Caroline Pilemann, Christina Thulstrup, Hans Ramløv,
Henrik Brun Kirkestrup, Tina Lauridsen, Tobias Wagtberg (lærer), Vibeke Locht.
Afbud fra:
Anne-Kathrine Kryger, Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund Jørgensen.
Referent:
Henrik Brun Kirkestrup
Dagsorden:
1) Referat - underskrift
2) Evt. overblik
Kun småtteri og kort info
3) Nyt fra Skoleleder
Bl.a.
- Elevstatus
- Personalesituation
4) Dispensation til 23 elever i bh. klassen august 2018
5) Saldobalance
6) Foreløbig evaluering af spireklassen
7) Byggeprojekt – status
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8) Forretningsorden
En hurtig opdatering
9) IT
Hvad er status? Især omkring mail?
10) Næste års møder og guldklumper se tidligere fremsendt mail fra EH
11) Evt.

Ad 1)

Referatet fra den 15. maj 2018 var ved en fejl ikke forud for bestyrelsesmødet
udsendt til bestyrelsesmedlemmerne på mail. De udsendes efter mødet til
bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Fremadrettet udsendes referaterne på e-mail til bestyrelsesmedlemmerne
inden godkendelse.

Ad 2)

Henrik ønskede drøftelse af ny hjemmeside.

Ad 3)

Elevstatus
Elevstatus pr. dd. er 213 elever.
Vedr. spireklassen er der et forhold med et barn, som skal afklares. Elisabeth
foretager sig det nødvendige.
Kommunen har valgt at hjemtage 2 elever, hvorfor de stopper på skolen.
Der har været en annonce i lokalavisen vedr. ledige pladser, men uden det
store resultat.
Elisabeth laver et opslag på Sofiehøjs Facebookside, som meget gerne må
deles. Henrik taler med Jonathan om annoncering af opslaget på Facebook,
hvis den alm. deling ikke giver resultat. Henrik sender til Jonathan en
forklaring på forskellen mellem ”boost” og ”annoncering” på Facebook.
Personalesituation
Camilla har opsagt sin stilling som lærer og stopper pr. 31. juli 2018. Der er
lavet et jobopslag, og der er pt. modtaget 4 ansøgninger. Ansøgningsfristen er
den 25. juni 2018, og der afholdes ansættelsessamtaler den 27. juni 2018.

Ad 4)

Det blev besluttet at give dispensation præmaturt til 23 elever i kommende 0klasse og i kommende 7 klasse. Det er endnu ikke afklaret, om vi kommer til
at gøre brug af dem.
Dispensationerne bortfalder hvis / når elevtallet i klassen igen er på 22 elever.
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Ad 5)

Saldobalancen var udsendt forud for mødet til bestyrelsesmedlemmerne, og
gav ikke anledning til spørgsmål.

Ad 6)

Spireklassen har været en stor succes.
4. klasse har været en stor hjælp, og alle elever har haft en glæde ved, at
være spirerne behjælpelige.

Ad 7)

Udsættes.

Ad 8)

Udsættes.

Ad 9)

Det blev aftalt, at Henrik laver en vejledning i installering af mail.
På næste bestyrelsesmøde sættes der 15 min af til workshop.

Ad 10)

Kommende bestyrelsesmøder
Vibeke kunne ikke deltage på de foreslåede datoer. Elisabeth laver et nyt
forslag, og bestyrelsesmedlemmerne skal senest den 15/06-2018 sende
Elisabeth svar på om de kan deltage. Bestyrelsesmøderne bliver skiftevis lige
/ ulige uger.
Guldklump
Elisabeth sørger for at hænge en udfyldt liste på tavlen i lærerværelset.
Guldklumpen sørger for proviant til bestyrelsesmøderne. Formanden skriver
fremadrettet på dagsordenen hvem, der er guldklump til næste
bestyrelsesmøde.

Ad 11)

Næste møde
14. august 2018 kl. 17:30
Hjemmeside
Ny hjemmeside drøftes på næste møde.

Ref. Henrik Brun Kirkestrup
12. juni 2018
Sendt til:
Anne-Kathrine Kryger, Elisabeth Haulund (skoleleder), Caroline Pilemann, Christina
Thulstrup, Hans Ramløv, Heidi Hammerlund Jørgensen, Henrik Brun Kirkestrup, Jonathan
Dennis, Tina Lauridsen, Vibeke Locht.
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