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15. maj 2018 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 15. maj 2018 kl. 19.00 

Til stede: Vibeke Locht, Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund Jørgensen, Hans Ramløv, Christina 
Thulstrup, Caroline Pilegaard, Henrik Kirkestrup, Anne-Kathrine Trasbo, Elisabeth Haulund (skoleleder), 
Tina Lauridsen, Karen Rømer (personalrepr.) 

Afbud fra:  

Referat: Jonathan Dennis, 15. maj 2018. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Evt. overblik 
3. Fagbenævnelser i børnehaveklassen 
4. Nyt fra skolelederen 
5. Procedure for optagelse af elever i børnehaveklassen 
6. Forventningsafstemning vedr. arbejde i bestyrelsen 
7. Byggeprojekter 
8. Forretningsorden 
9. Mødetidspunkt for bestyrelsesmøder 
10. IT 
11. Eventuelt 

a. Introduktionskursus til nye bestyrelsesmedlemmer 
b. Småting 
c. Arrangement 
d. Skolebus 

 

Ad 1: Opsamling af referater fra seneste periode foretages på næste bestyrelsesmøde så de 
bestyrelsesmedlemmer, der stadig er i bestyrelsen, kan underskrive. 

Ad 2: Intet til referat. 

Ad 3: Karen præsenterede tanker om børnehaveklassen. Hvad er det for en børnehaveklasse vi vil 
have? Er det muligt at lave noget, der passer lidt bedre til den skole vi har i dag? Vil gerne skabe plads 
til det sociale arbejde, til at lære eleverne at gå i skole hvilket dels er i tråd med de beskrevne mål for 
børnehaveklassen jf. undervisningsministeriet. Det arbejde levner de mange fag på det nuværende 
skema ikke plads til, og det afspejler heller ikke det arbejde der foregår eller. 

Dansk, matematik, musik, idræt, basistimer (der omfatter de øvrige kompetenceområder: Naturlige 
fænomener, kreative udtryksformer, engagement & fællesskab). 

KR og EH arbejder videre, og udsender et forslag til ny struktur. 
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Ad 4:  

• Årets fælleslejrskole i år bliver afholdt på Lindenborg Efterskole, som vi har fået mulighed for 
at låne. 

• Vi har efter års forsøg fået plads til 6. klasse på årets Madlejr (se www.madlejr.dk). Dermed 
kommer deres lejrskole i år til at ligge i uge 45. Turen erstatter den sædvanlige lejrskole i 
provinsen de ellers skulle have været på. Der kommer information ud i juni måneds 
nyhedsbrev. 

• Der er pt. 212 elever på skolen (inkl. Spireklassen). Det forventede elevtal pr. 5. september er 
205.  

• EH laver annonce til avisen. 

Ad 5: 

EH fremlagde forslag til ændring af proceduren for optagelse i børnehaveklassen således, at der som 
en del af optagelsen ligger et møde i efteråret for at sikre, at der er godt match mellem elev, familie og 
skole. 

Ad 6: 

Ad 7: 

EH, CH, JD, HR: Møde vedr. udvikling af bygningsmassen på Sofiehøj. Tankerne om en 2-sporet 
overbygning er af forskellige årsager skrinlagt, så fokus er på at skabe bedre rammer for det vi har. Der 
er behov for et nyt ”science”-lokale, en samlingssal til overbygningen som ikke har eget klasselokale, 
samt yderligere et undervisningslokale. Vælger vi at nedrive barakken skal der yderligere to 
undervisningslokaler. Udgangspunktet er fortsat, at Niels Bohr – der ikke for rimelige penge kan 
ombygges – nedrives for at give plads til nyt byggeri. 

JD kontakter arkitekten og fremlægger de nye planer så der kan udarbejdes et nyt projektforslag som 
kan forelægges banken. 

Ad 8:  

HHJ genstarter opgaven omkring udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen og fremlægger et 
udkast på et af de kommende bestyrelsesmøder. 

Ad 9: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. juni 2018 kl. 17.30. 

Ad 10: 

Der er oprettet nye Sofiehøj-emailadresser til alle bestyrelsesmedlemmer, og brug af private emails 
bør ikke længere forekomme. 

Man kan skrive til bestyrelsen (inkl. suppleanter) på bestyrelse@sofiehoejfriskole.dk eller til de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer: 

• Hans Ramløv (fmd.): hans.ramloev@sofiehoejfriskole.dk 
• Jonathan Dennis (næstfmd): jonathan.dennis@sofiehoejfriskole.dk 
• Anne-Kathrine Kryger: anne.kathrine.kryger@sofiehoejfriskole.dk 
• Christina Birkedal Thulstrup: christina.thulstrup@sofiehoejfriskole.dk 
• Heidi Hammerlund Jørgensen: heidi.hammerlund@sofiehoejfriskole.dk 
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• Tina Lauridsen: tina.lauridsen@sofiehoejfriskole.dk 
• Vibeke Locht: vibeke.locht@sofiehoejfriskole.dk 
• Caroline Pilemann (suppleant): caroline.pilemann@sofiehoejfriskole.dk 
• Henrik Kirkestrup (suppleant): henrik.kirkestrup@sofiehoejfriskole.dk 

Ad 11: 

• Vi har tidligere foreslået Lejre kommune, at bus 211 runder Sofiehøj Friskole, men 
tilbagemeldingen er, at det er der ikke økonomi til. 

• Arrangement 29.5: EH sender invitation til personale, JD til nye bestyrelsesmedlemmer. 
• Der er intro-kursus for nye bestyrelsesmedlemmer d. 18.6 fra 17.30 til 20.30. Jonathan Dennis 

(næstfmd): jonathan.dennis@sofiehoejfriskole.dk 
•  


