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 26. september 2019 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 26. november 2019 kl. 19.00 

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

Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund, Elisabeth Haulund (skoleleder), Claus Hobel (viceskoleleder), 

Cecilia Wael (personalerepr.) 

Afbud fra:  

Referat: Jonathan Dennis, 26. 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. Regnskabsanalyse 2018 

b. Saldobalance 2019 

c. Budget 2020 

5. Evt. 

a. Dato for julefrokost (bestyrelse/administration) 

b. Skolebod 

c. Forældreintra 

d. Julegave 

 

Ad 1: Underskrives på næste møde. 

Ad 2: Der er siden sidste møde startet fem nye elever således at, elevtallet nu er oppe på 188. Der er 

udsendt et musikskoletilbud fra Mikkels Musikskole via intra. Det forudsætter dog, at mindst otte 

elever ønsker at deltage. Der er også et tilbud fra en af skolens forældre om danseundervisning 

(indskolingshold, udskolingshold) i foråret.  

Den nyoprettede skolemadsordning sælger omkring 30 til 50 kurver pr. dag, og der er overvejende 

tilfredshed med ordningen. Dog er kommunikationen omkring betalingen (prisen er ikke anført) og 

betalingsmetoden (bankoverførsel) er ikke helt optimal. Prisen bør fremgå og betaling via MobilePay 

ville måske øge salget. 

Trivselsundersøgelse for eleverne foretages i uge 50-51 og MUS-samtaler med lærerne gennemføres i 

samme periode, mens de for SFO- og klubpersonale gennemføres efter nytår. 
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Vores venskabsskole fra North Carolina har fået et scholarship og regner med at sende cirka 15 elever 

på besøg. Det er endnu ikke klart, hvornår de regner med at komme. Det er første gang at skolen har 

haft mulighed for at komme på genbesøg. 

Ad 3: 

Naturfagslokale: Vi har endnu ikke hørt fra arkitekten, men har heller ikke rykket ham, da vi gerne vil 

have en indikation fra banken om vores lånemuligheder. 

Trafikale forhold: Der er ikke noget nyt på den front. Kommunens undersøgelser af forholdene er så 

vidt vides ikke påbegyndt endnu. 

Ad 4: 

Regnskabsanalyse 2018: Vi har fået fremsendt regnskabsanalysen af regnskabet for 2018 og den 

bekræfter, at det var et flot år for skolen. På langt de fleste parametre ligger skolen meget lig andre 

skoler med samme elevtal mens vi på andre – ikke mindst overskudsgraden – ligger markant bedre. 

Saldobalance 2019: Regnskabsåret lakker mod enden, så vi begynder at kunne skimte årets resultat i 

horisonten. Lige nu ligger vi på et underskud på cirka kr. 210.000, men der er stadig usikkerhed 

omkring feriepengeforpligtelsen og den nye ferielov som medfører, at vi skal lægge feriepenge fra til 

de indefrossede midler og nogle endnu ubetalte regninger fra USA-turen, så underskuddet kan blive 

større. 

Budget 2020: Seneste version af oplæg til budgettet for 2020 udviser ligeledes et underskud, pt. 

forventet omkring kr. 560.000. Endnu en gang er feriepengeforpligtelsen vedr. den nye ferielov en stor 

del af forklaringen, og der er stadig stor usikkerhed omkring hvor stor den er. Elevtallet er allerede 

øget siden 5. september (dato for fastlæggelse af statstilskud) og yderligere 10 elever i forhold til de 

183 der var på den dato, betyder en ekstra indtægt på kr. 200.000, så resultatet kan blive bedre. 

Oplægget diskuteres på næstkommende bestyrelsesmøde (17.12.2019). 

Ad 5: 

Julefrokost: Den årlige julefrokost for bestyrelse og administration afholdes 6. marts 2020. 

Skolebod: Se bemærkninger under pkt. 2. 

Ad libitum: En del snak om Skoleintra’s fordele og ulemper. Ikke mindst det tilbageværende problem 

med, at ældre opslag forsvinder hurtigere end ønsket samt at forældre til flere børn får de samme 

beskeder flere gange. Det er primært problemer af teknisk karakter, som det ikke er i skolens magt at 

ændre. Der er dårlige erfaringer med Mobil-app’en, så skal man gå på intra fra en mobiltelefon eller 

tablet anbefales det, at man bruger browseren til at tilgå intra, da mobilversionen fungerer fortrinligt. 

Næste møde: Næste møde afholdes d. 17.12. Der er afbud fra Tina Lauridsen. 

 

 

Godkendt d.  

 

 

Hans Ramløv    Tina Lauridsen 
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Christina Thulstrup   Henrik Kirkestrup 

 

Caroline Pilemann   Jonathan Dennis 

 

Heidi Hammerlund   Elisabeth Haulund 

 

Claus Hobel    Cecilia Wael 


