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 14. august 2018 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 14. august 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), Claus Hobel 
(viceskoleleder) 

Afbud fra: 

Referat: Jonathan Dennis, 14. august 2018. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra skolelederen 
3. Valg af ordinært bestyrelsesmedlem 
4. Kommunikation med skolens nabo 
5. Parkeringsforhold og trafik omkring skolen 
6. Skolebod 
7. Overvågning og belysning på skolen 
8. Sponsorer, beløbsgrænser mv. 
9. IT 
10. Ny hjemmeside 
11. Eventuelt 

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

Ad 2: Skolestarten har været god om end lidt hektisk pga. indkøring af nye medarbejdere med kort 
varsel. Indtrykket er dog, at de nye medarbejdere er faldet godt ind. På kontoret er Ditte startet. 

Der er en del elever fra 9. klasse, samt enkelte på andre klassetrin, der har forladt skolen op til 
sommerferien således at elevtallet i klassen nu er 16. Det samlede elevtal (197) vil derfor være lavere 
end budgetteret, så Elisabeth og Cecilia udarbejder et justeret budget. 

Elisabeth vil gerne skrive noget om sine tanker om 9. klasse kontra efterskole i et månedsnyt. Der 
kommer et udkast. 

Elisabeth har modtaget materiale om Seidlers sensorium som laver forestillinger og workshops for 
børn i skoven. Det ser spændende, men også lidt kostbart, ud. Elisabeth forelægger materialet for 
lærerne for at høre, om der er nogen der synes, at det passer til deres klasse. 

Elisabeth fremlagde resultatet af APV-måling foretaget i maj 2018. Overordnet set er resultatet flot og 
givet et billede af en medarbejdergruppe som har det godt med hinanden, respekterer hinanden og 
fungerer godt med skolens ledelse. 

Ad 3: Vibeke Locht er udtrådt at bestyrelsen pga. problemer med at få møderne til passe med sine 
arbejdstider. Henrik Brun Kirkestrup er indtrådt i bestyrelsen i hendes sted. 
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Ad 4: De ”gamle” bestyrelsesmedlemmer redegjorde for baggrunden for den kommunikationsstrategi 
der er valgt i forhold til vores nabo baseret på tidligere erfaringer.  

Ad 5: I forlængelse af punkt 6 har vi bedt kommunen om at gøre vores nabo opmærksom på, at biler 
der parkerer ulovligt i nærheden af deres matrikel er et anliggende mellem den (naboen) og bilisten; 
det er ikke et anliggende Sofiehøj eller kommunen er del i. 

Kommunen opsætter permanente skilte med standsning og parkering forbudt til erstatning for de ikke 
ret kønne, midlertidige skilte (og minestrimlen!) der er pt. opsat. 

Vores forslag om reduktion af hastighedsgrænsen til 60 km/t på strækningen ud for skolen tager 
kommunen op på deres ”efterårsmøde” med politiet. 

Ad 6: Vi er nødt til at ændre konstruktionen omkring skoleboden. Den nuværende model er på kant 
med loven, da de midler vi modtager fra staten kun må bruges til undervisning. Boden skal dermed 
hvile i sig selv økonomisk, og dette er ikke tilfældet. Kirsten har tilbudt at fortsætte boden i privat regi 
(med madtilbud alle ugens 5 dage) hvilket vi har accepteret. 

Ad 7: Inden sommerferien blev der opsat fire overvågningskameraer på udvalgte steder. Henrik 
foreslår, at opsættes yderligere seks kameraer således at hele skolens periferi er dækket, hvilket blev 
besluttet. Det skal afklares hvorvidt vi ejer hele eller kun halvdelen af vejen fra p-pladsen til 
skolen/børnehaven. Såfremt vi deler ejeskabet med kommunen skal vi ansøge kommunen om 
tilladelse til at foretage overvågning.  

Kameraerne indstilles til at optage uden for skolens åbningstid således at der ikke sker overvågning af 
eleverne i skoletiden. Dvs. der optages ikke i tidsrummet 6:30 til 17.00 på hverdage. 

Udendørsbelysningen trænger til en opgradering, fx til LED-lamper med bevægelsessensorer. Henrik 
tager ud og rekognoscerer en aften for at vurdere behovet. 

Ad 8: Sponsorpakkerne og sponsorerne har ligget stille i nogen tid. Henrik og Cecilia kigger på reglerne. 
Derefter vurderer vi, om sponsormodellen skal videreføres, ændres eller afskaffes. 

Ad 9: Intet til referat. 

Ad 10: Henrik vil gerne lave et udkast til et nyt layout til hjemmesiden som vi kan diskutere på næste 
bestyrelsesmøde. 

Ad 11:  

• Der er skiftet access points og opgraderet trådløst netværk i sommerferien, og det ser ud til at 
fungere godt! Der er lige et par løse ender i forbindelse med det kablede admin-netværk der 
skal bindes op. 

• Vi har fået en masse laboratoriemøbler til et kommende fysiklokale. Det står nu 
opmagasineret hos Claus’ familie. 

• AK kontakter nogle af de virksomheder som vi handler meget med angående sponsorgaver til 
en juletombola. 

• Elisabeth genbesøger mødekalenderen for at se, om møderne kan lægges så de passer bedre 
med AKs kalender. 
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Godkendt d.  

 

 

Hans Ramløv    Heidi Hammerlund Jørgensen 

 

Henrik Brun Kirkestrup   Tina Lauridsen  

 

Anne-Kathrine Trasbo   Christina Birkedal Thulstrup 

 

Elisabeth Haulund (skoleleder)  Claus Hobel (viceskoleleder) 


