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

Referat af bestyrelsesmøde 
 

tirsdag den 12. februar 2019 kl. 17:30 på 
lærerværelset 

 
 

Tilstede: 
Elisabeth Haulund (skoleleder), Caroline Pilemann, Christina Thulstrup, Hans Ramløv, 
Heidi Hammerlund Jørgensen, Henrik Brun Kirkestrup, Tina Lauridsen, Kurt 
Kristensen (lærer). 

 
 

Afbud fra: 
Anne-Kathrine Kryger, Jonathan Dennis. 

 
 

Referent: 
Henrik Brun Kirkestrup 

 
Dagsorden: 

 
1) Referat – underskrift 

 
2) Ny tilsynsførende præsentation. Jens Pietras 

 
3) Emner til evt. overblik 

Kun småtteri og kort info 
 

4) Nyt fra Skoleleder 
Bl.a. 
- Elevstatus 
- Personalesituation 
- Evaluering af lejrskole 
- Skolekøkkenprojekt status 
- Facebookgrupper blandt forældre I klasserne – bestyrelsens rolle i kommunikationen 
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5) Rekruttering af elever 
 

6) Arbejdsweekend 
 

7) Klub status 
 

8) Niels Bohr 
 
9) Igangværende projekter, se bilag 
 
10) Evt. 
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Ad 1) Referatet fra den 15. januar 2019 var ved en fejl ikke forud for 
bestyrelsesmødet udsendt til bestyrelsesmedlemmerne på mail. De 
udsendes efter mødet til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 
Ad 2) Præsentation af ny tilsynsførende Jens Pietras. Jens kommer fra Holbæk og er 

tilsynsførende på andre friskoler. Jens har i mange årtier beskæftiget sig som 
tilsynsførende. 

  
Tilsyn foretages og udarbejdes på baggrund af ”Bekendtgørelse af lov om 
friskoler og private grundskoler m.v.” af 25. februar 2013 (LBK nr.166 af 
25/02/2013), kapitel 3 om certificeret tilsyn, hvor der i § 9b er beskrevet krav til 
og valg af tilsynsførende og i § 9d om den tilsynsførendes opgaver. Dog er 
regelgrundlaget 2016 blevet ændret. 
 
En samlet bestyrelse vedtog, at indstille Jens Pietras som ny tilsynsførende på 
Sofiehøj Friskole på generalforsamlingen i april 2019.  

 
 
Ad 3) -  Spærrebom 

- Bestil en betjent 
 
 

Ad 4) -  Elevstatus  
  191 elever 

  Der er givet dispensation til 23 elever i 8. klasse. Dispensationen er kun 
givet skoleåret ud. 

 
- Personalesituation 

Skolen har modtaget en opsigelse fra en lærer efter et længerevarende 
sygdomsforløb. 
 

  Skolen har ansat en ny lærer til BH. klasse pr. 01. februar 2019 
 

- Evaluering af lejrskolen 
Elisabeth gennemgik kort evalueringen af lejrskolen. Der ledes pt. efter et 
nyt sted til lejrskole i det nye skoleår. Alle forslag er velkomment. 
 

- Skolekøkken project 
 Bestyrelsen har besøgt det nye skolekøkken, som snart tages i brug.  
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- Facebokgrupper 

  Facebookgrupper er en privat sag forældrene imellem. Lærerene på  
  skolen må selv vælge, om de vil være en del af disse grupper. Elisabeth 

drøfter emnet på førstkommende lærermøde. 
 
Ad 5) Det blev besluttet, at vi forsøger med annonceringer på Facebook. Henrik 

sørger for det fornødne efter nærmere aftale med Elisabeth. 
 
 

Ad 6)  Arbejdsweekend er fastsat til den 06. april 2019. Elisabeth laver snarest en 
tilmelding på forældreintra. 

 
 På næste møde optages arbejdsweekend som et pkt. På dagsordenen. 

 
 
Ad 7) Elisabeth gav en status på klubben. Elisabeth arbejder med, at der laves et 

madhold som der er i SFO.  
 
 Der laves et tilbud om 14 dages gratis prøveperiode. 
 
 

Ad 8) Efter vandskaden er skaderne ordnet, og Niels Bohr er taget i brug.  
  
 Arbejdsudvalget arbejder videre med de fremtidige planer for Niels Bohr. 

 
 

Ad 9)  Igangværende projekter løses hurtigt muligt, og der gives en melding på  
  næstkommende bestyrelsesmøde. Listen ajourføres på hvert bestyrelsesmøde. 

 
 

Ad 10) - Spærrebom 
Henrik har indhentet tilladelse hos Kommunen og beredskabstjenesten til, at 
opsætte en ny spærrebom på stien mellem Sæby badet og skolen. Elisabeth 
tager kontakt til børnehaven og efterfølgende bestilles stibomme. 
 
Årsagen til at bestyrelsen har besluttet, at udskifte den gamle bom, skyldes at 
mange på trods af indkørsel forbudt skilt, kører op til hallen for at parkere. Der 
har været mange situationer, hvor børn og voksne har været ved at blive kørt 
ned. Endvidere er asfalteringen ikke bygget til, at bære de tunge køretøjer. 

 
- Bestil en betjent 
Tina fortalte kort om en ny funktion, hvor alle kan rekvirere en betjent, for at 
kontrollere hastighed mm.  
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Næste møde 
Næste møde er aftalt til den 12. marts 2019, men allerede nu har Heidi, Tina og Caroline 
meldt afbud. 
 
Henrik forsøger at få et nyt bestyrelsesmøde sat i stand via doodle. 

 
 
 

Ref. Henrik Brun Kirkestrup 
12. februar 2019 

 
 

Sendt til: 
 

Anne-Kathrine Kryger, Elisabeth Haulund (skoleleder), Caroline Pilemann, Christina 
Thulstrup, Hans Ramløv, Heidi Hammerlund Jørgensen, Henrik Brun Kirkestrup, Jonathan 
Dennis, Tina Lauridsen,  


