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Dato 9. april 2019 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 9. april 2019 kl. 17.30 

Til stede: Hans Ramløv, Henrik Kirkestrup, Caroline Pilemann, Tina Lauridsen, Christina Thulstrup, 

Jonathan Dennis, Elisabeth Haulund (skoleleder), Mette (personalerepræsentant), Anne-Kathrine 

Kryger 

Afbud fra: Heidi Hammerlund Jørgensen 

Referat: Jonathan Dennis 9.4.2019 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Evt. overblik 

3. Nyt fra skolelederen 

4. Generalforsamling 

5. Evaluering af arbejdslørdag 

6. Økonomi 

7. Bestyrelsens synlighed 

8. Ombygning af skolekøkken 

9. Ombygning af Niels Bohr 

10. Eventuelt 

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

Ad 2: Intet til referat. 

Ad 3: Der er en del søgning fra nye elever (pt. til 3. kl., 4. kl., 7. kl. og 8. kl.) hvilket er sædvanligt op til 

sommerferien, så der vil være besøg i klasserne i de kommende uger.  Der er indskrevet 11 elever til 

spireklassen, der i år skal ledes af Mette. Samlet er der indskrevet 22 elever til den kommende 0. 

klasse fordelt ligeligt på piger og drenge. Der er også indskrevet 22 elever til skolestart i 2020, men 

erfaringen siger, at vi skal op omkring 30 elever for at der en fuld klasse, da folk skriver deres børn op 

flere steder og i øvrigt shopper en del rundt. 

Ad 4: Intet til referat. 

Ad 5: Tilslutningen til arbejdsdagene har generelt været faldende de senere år og det er over en bred 

kam, at der ikke er den store tilslutning. Det går ud over skolen på en række områder; de fælles 

arrangementer er både vigtige i forhold til at skabe fællesskab og ejerskab på skolen og i forhold til 

skolens økonomi, da de opgaver der løses repræsenterer en stor værdi i sparede håndværkerudgifter 

Ad 6: Intet til referat. 

Ad 7: Synlighed: 

 Nyhedsbrev, klumme. 
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 Mød bestyrelsen 

Ad 8: Skolekøkkenet er færdigrenoveret og der har været afholdt indvielse. Renoveringen har været 

billigere end budgetteret, men der skal muligvis kigges på udsugningen. 

Ad 9: Hans og Jonathan har haft et møde i banken vedr. mulighederne for lånefinansiering af 

ombygning af skolen. Da skolens økonomi har været i god udvikling siden skolens start, var det et 

positivt møde, og banken er bestemt indstillede på, at det er noget vi kan arbejde videre med. Vi 

diskuterede også muligheden for at afvikle vores gæld til Lejre kommune, der forfalder i 2025, hvilket 

vil åbne op for, at vi kan få realkreditlån frem for banklån. Lejre kommune har efterfølgende 

bekræftet, at der ikke er noget til hinder for at fremskyde afviklingen af gælden inden 2025. 

Ad 10: Intet til referat 

 

Godkendt 9.4.19 

 

Hans Ramløv    Henrik Kirkestrup 

 

Caroline Pilemann   Tina Lauridsen 

 

Christina Thulstrup   Jonathan Dennis 

 

Elisabeth Haulund   Mette Kristiansen 

(skoleleder)    (personalerepræsentant) 

 

Anne-Kathrine Kryger 

 


