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 19. september 2017 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 17. december 2019 kl. 17.30 

Til stede: Hans Ramløv, Christina Thulstrup, Henrik Kirkestrup, Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund, 
Caroline Pilemann, Elisabeth Haulund (skoleleder), Claus Hobel (viceskoleleder), Christie Nielsen 
(personalerepr.) 

Afbud fra: Tina Lauridsen, Isabella Holm 

Referat: Jonathan Dennis, 17. november 2019. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra skolelederen 
3. Løbende sager 

a. Naturfagslokale 
b. Trafikale forhold 

4. Økonomi 
a. Godkendelse af budget 2020 

5. Evt. 

Ad 1: Underskrives på næste møde. 

Ad 2: Nuværende elevtal er steget til 190, og der er som altid nogle boblere på besøg i forskellige 
klasser; bl.a. 8. og 0. klasse. Ellers er det tid for MUS-samtaler og elevtrivselssamtaler, og den nye 
ferielovs indflydelse på det kommende år fylder også lidt. 

Fra overbygningselevernes side er der ikke den store opbakning til det tilbud om danseundervisning, 
der har været sendt ud. Den forælder, der står bag tilbuddet, vil overveje et tilbud til mellemtrinnet i 
stedet. Der er indtil videre 11 elever der har tilmeldt sig tilbuddet om musikundervisning. 

Ad 3: 

• Naturfagslokale: Elisabeth har talt med Michael Søby fra BDO vedr. låntagning, og han nævnte 
at banken måske vil forlange en egenfinansiering på 30 % til 50 %. Dette harmonerer ikke helt 
med de indikationer vi fik ved seneste møde med banken, hvor de selv foreslog en 
egenfinansiering på cirka 12,5 % (1 ud af de 8 millioner). 

• Trafikale forhold: I forbindelse med diverse skolearrangementer har der været en del 
kommunikation med en af skolens naboer vedrørende parkering på arealerne omkring skolen. 
Denne nabo er ikke ejer af nogle af områderne hvilket de måske har givet indtryk af. Vi vil 
fortsat opfordre forældre til altid at parkere hensynsfuldt og hensigtsmæssigt når der ikke er 
plads på p-pladserne hvilket de i langt de fleste tilfælde også gør. 

Ad 4: Oplæg til budget for 2020 blev fremlagt på seneste bestyrelsesmøde, men vedtagelse blev 
udskudt til dette møde for at bestyrelsesmedlemmerne kunne gå det igennem for kommentarer. Der 
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fremkom ikke kommentarer eller ønsker til ændringer, og det fremlagte oplæg blev derfor enstemmigt 
godkendt. 

Ad 5: Overvågningskameraerne opsat i passagen, der aldrig har været aktiveret, er flyttet til den indre 
skolegård hvor de nu overvåger skaterrampen. 

 

 

 

Godkendt d.  

 

 

Hans Ramløv    Heidi Hammerlund 

 

Christina Thulstrup   Henrik Kirkestrup 

 

Caroline Pilemann   Jonathan Dennis 

 

Christie Nielsen   Elisabeth Haulund 

 

 


