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 17. september 2019 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 22. oktober 2019 kl. 17.30 

Til stede: Henrik Kirkestrup, Jonathan Dennis, Hans Ramløv, Heidi Hammerlund Jørgensen, Caroline 

Pilemann, Tina Lauridsen, Malene Funch Jakobsen (personalerepræsentant), Elisabeth Haulund 

(skoleleder). 

Afbud fra: Christina Thulstrup, Isabella Holm. 

Referat: Jonathan Dennis, 22. oktober 2019. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra skoleleder 

3. Evaluering af arbejdslørdag 

4. Løbende sager 

a. Naturfagslokale 

b. Videoovervågning 

c. Trafikale forhold 

5. Kommercielle interesser i undervisningen 

6. Medarbejdercomputere 

7. Eventuelt 

a. Evaluering af lejrskole 

b. Dato for julefrokost 

c. Reklamefilm 

Ad 1: Referatet godkendtes uden bemærkninger. 

Ad 2: 

Elevtallet er pt. 183 og der er muligvis et par nye elever (børn af tilflyttere), der starter efter juleferien. 

Der er 28 elever skrevet op til en kommende 0. klasse hvoraf 19 har betalt depositum. Til skolestart 

2021 er der skrevet 15 elever op. 

Revisionen er ved at regne på hvor meget der skal sættes til side i forbindelse med den nye ferielov; 

det er ikke kun i år, men også næste år, at det bliver ”lidt hårdt” ved regnskabet. 

Ad 3: 

• Skibet: Mudderproblem, men der er lovet noget grus. 

• Rampe: Mangler øverste lag, der skal være i en bedre kvalitet end det indkøbte. 

• Det er måske ikke så heldigt at børnene pudser vinduer. Det blev de ikke renere af – tvært 

imod. Overvej alternative børne-egnede opgaver. 
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Næste efterårsarbejdsdag rykkes september da det er for koldt og vådt i oktober. I 2020 bliver datoen 

d. 12. september. 

Ad 4: 

• Naturfagslokale: Elisabeth, Claus og Jonathan (pedel) har haft møde med arkitekten om de 

reviderede ombygningsplaner. De fleste ønsker omkring anvendelsen af Niels Bohr kan nok 

lade sig gøre, men der er lidt problemer i forbindelse med klub-bygningen, der skal ombygges 

til naturfagslokale: Dels er der fugt i kælderen, dels er der niveauforskelle på gulvet. Arkitekten 

foreslår, at kælderen fyldes op og der støbes nyt gulv. Desuden er selve indretningen af lokalet 

kostbar. Et samlet overslag over ombygningerne er endnu ikke udarbejdet; når det er på plads 

kan vi tage kontakt til banken. 

• Trafikale forhold: Der har været foretaget trafiktælling på Hornsherredvej ud for skolen, men 

ellers er der ikke noget nyt på den front. 

Ad 5: 

Skolen kontaktes jævnligt med tilbud fra forskellige kommercielle interessenter. I forhold til dem 

anlægges samme linje som i forhold til f.eks. kirken: Hvis det er noget, som har et relevant indhold i 

forhold til undervisningen og der er et relevant fagligt indhold, så er det fint. Regler omkring 

fotografering i forhold til persondataforordningen skal naturligvis overholdes. 

Ad 6: 

Indkøb udskydes delvist. Reparationer i den mellemliggende periode påtager skolen sig. 

Ad 7: 

• Evaluering af lejrskolen: Personalegrupper og elever har evalueret den fælles lejrskole i 

september.  

o Problemer omkring opvask. 

o Lidt for ambitiøst program efterlod for lidt fri- og hyggetid. 

o Sæbybadet var koldt. 

o Tid til hygge på lærerværelset. 

o Godt med aktiviteter udefra. 

o God stemning blandt personalet. 

o De små var glade for familiegrupperne, de store savnede aktiviteter kun for forældre. 

o Forståelse for at pengene bruges på aktiviteter fremfor at tage et fremmed sted hen. 

• Reklamefilm: I forlængelse af snakken om opdatering af skolens reklamefilm har Tina snakket 

med Marike om mulighederne for, at et af hendes forårshold på Vallekilde (…) har lyst til at 

lave en film for os. 

• Dato for julefrokost: Henrik laver en Doodle. 

 

 

Godkendt d.  

 

Hans Ramløv     Caroline Pilemann 
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Isabella Holm    Tina Lauridsen 

 

 

Christina Thulstrup   Heidi Hammerlund Jørgensen 

 

 

Jonathan Dennis   Elisabeth Haulund (skoleleder) 

 


