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 17. september 2019 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 17. september 2019 kl. 19.00 

Til stede: Caroline Pilemann, Hans Ramløv, Isabella Holm, Tina Lauridsen, Elisabeth Haulund 

(skoleleder), Christina Thulstrup, Heidi Hammerlund Jørgensen, Jonathan Dennis. 

Afbud fra: Henrik Kirkestrup. 

Referat: Jonathan Dennis, 17. september 2019. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra skoleleder 

3. Arbejdslørdag d. 5. oktober 

4. Saldobalance 

5. Løbende sager 

a. Nyt logo til skolen. Punktet udgår, hvis Rikke ikke kan nå at få logoet helt færdigt. 

b. Naturfagslokale 

c. Videoovervågning 

d. Trafikale forhold 

6. Budgetønsker 

7. Deltagelse fra bestyrelsen på infomøde d. 3. oktober 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1: Referatet godkendtes uden bemærkninger. 

Ad 2: 

Elevtallet er uændret 185. Der er – som vanligt – elever på besøg i flere klasser. Det er særligt 2. og 7. 

klasse der er lidt for tyndt befolkede med 13 elever i hver. De øvrige klassetrin har passende elevtal. 

Der arbejdes aktivt med klubtilbuddet hvor vi har oplevet en afgang af elever, der i stedet anvender 

tilbud i Kirke Hyllinge eller Skibby. Blandt tiltagene er, at der nu lægges en månedsplan på forældre- og 

elevintra for at synliggøre, hvilke aktiviteter der tilbydes. 

Der kører pt. samtaler med elever og forældre til den kommende 0. klasse. Elisabeth er i tvivl om 

hvorvidt tiden er givet godt ud i forhold til at sikre, at alle de elever vi optager er nogen vi har 

ressourcerne til af løfte målt i forhold til, at tidsforbruget på møder og koordinering af disse er ganske 

stort. 

Ad 3: 
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Fra forældreside er der blevet spurgt til, om elevers hjælp på arbejdslørdage tæller med i den 

præsterede tid. Det blev besluttet, at det kun er præsteret ”voksentid”, der tæller. 

Fra bestyrelsen deltager (i hvert fald) Henrik, Christina, Heidi og Jonathan. 

Der er et stort elevønske om at få opført en ny skaterrampe. Det forsøges at få opført sådan en i 

forbindelse med arbejdsweekenden.  

Ad 4: 

Det seneste reviderede budget viser et underskud på kr. 257.000 mod de oprindeligt forventede 

overskud på kr. 70.000 hvilket overvejende skyldes, at vi pt. har et lavere elevtal end forventet. Den 

nye ferielov spiller også ind på flere måder – både på plus og minussiden: For de ansatte der er stoppet 

skal deres feriepenge indbetales til feriekonto; til gengæld sparer vi lidt på vikartimerne, da personalet 

er nødt til at lægge ekstra timer for at spare op til ferie efter den nye ferielov. 

Ad 5: 

• Logo: Rikke har lavet endnu en justering af det nye logo, og der er enighed om, at det er endnu 

et skridt i den rigtige retning, men vi vil gerne have byttet lidt rundt på nogle af kuglernes 

farver og byttet en af dem ud med en blå. 

• Naturfagslokale: Grundet det forventede underskud er byggeplanerne midlertidigt parkeret, 

men det ændrer ikke ved, at forholdene for naturfagene ikke er tilfredsstillende, så noget skal 

der ske på den front. Desuden er personalet i klubben ikke ovenud begejstrede for de fysiske 

rammer, så et – formentlig – væsentligt billigere alternativ til den store ombygning er følgende 

rokade: 

o Niels Bohr samt en ny pavillon indrettes til klub og SFO. 

o Den nuværende klubbygning indrettes til naturfagene med laboratorie i stueetagen og 

undervisningslokale på 1. salen  

o Indskolingen flyttes til barakkerne hvor overbygningen pt. holder til 

o Overbygningen flytter ind hvor indskolingen holder til således, at de får det savnede 

fælleslokale. 

• Overvågning: Udskydes til næste møde pga. sygdom. 

• Møde med kommunen vedr. trafikale forhold: Kommunen har entreret med COWI for at se på 

de trafikale forhold omkring skolen. Der er enighed om, at forholdene er lettere kaotiske, og 

som det pt. er, vil politiet ikke foretage nogen håndhævelse af nogen lov eller forordning, da 

de ikke ved, hvilken lov eller forordning der gælder! Derfor står det rimeligt højt på 

kommunens dagsorden at få gjort noget ved forholdene. Der er nok ikke så meget tvivl om at 

hastigheden omkring skolen skal reduceres til 60 km/t, men det er formentlig for dyrt at 

ændre svinget således at afstanden til skolen og parkeringspladsen øges – det vil formentlig 

koste 10 af de 5 millioner, som kommunen har til rådighed (til flere projekter end blot det, ved 

Sofiehøj). COWI udarbejder i løbet af vinteren et forslag. 

Ad 6: 

Elisabeth præsenterede nogle ønsker til kommende års budget: 

• Nye gulve (pris 20-30.000 pr. lokale) 

• Nye borde og stole til lærerværelset 

• Kursus i brug af IT-rygsækken 

• Ny film til hjemmeside og Facebook 
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Elisabeth nævnte i øvrigt, at aftalen omkring de indkøbte medarbejdercomputere udløber i januar 

2020. 

Ad 7: 

Der er informationsmøde for den kommende 0. klasse torsdag d. 3. oktober. Jonathan deltager på 

bestyrelsens vegne og fortæller lidt om bestyrelsens rolle på en friskole og skolens historie. 

Ad 8:   

• Jens Pietras (skolens tilsynsførende) tilbringer d. 30.9. på skolen 

 

 

Godkendt d. 23. september 2019 

 

Hans Ramløv     Caroline Pilemann 

 

 

Isabella Holm    Tina Lauridsen 

 

 

Christina Thulstrup   Heidi Hammerlund Jørgensen 

 

 

Jonathan Dennis   Elisabeth Haulund (skoleleder) 

 


