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 28. januar 2020 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 28. januar 2020 kl. 19.00 

Til stede: Henrik Kirkestrup, Christina Thulstrup, Tina Lauridsen, Anders Rasmussen 

(personalerepræsentant), Caroline Pilemann, Elisabeth Haulund (skoleleder), Hans Ramløv.  

Afbud fra: Heidi Hammerlund Jørgensen, Isabella Holm. 

Referat: Jonathan Dennis, 28. januar 2020. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra skolelederen 

3. Løbende sager 

a. Ombygning 

b. Trafikale forhold 

4. Klassekvotient 

5. Ferieplan 

6. Referater på hjemmesiden 

7. Efteruddannelse og netværk 

8. Eventuelt 

 

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

Ad 2: Nuværende elevtal er 190 og der er endnu en på besøg, så det går atter den rigtige vej. 

Kommende 0. klasse er fuld og de efterfølgende år er også godt på vej med at få fyldt listerne op. Der 

er udsigt til en større Spiregruppe i år sammenlignet med de to tidligere år – 15 styk måske, så det er 

muligt, at der bliver behov for at have to medarbejdere på. 

Personalegruppen har været på pædagogisk weekend. Programmet omfattede dels en introduktion til 

IT-læringsværktøjer (fredag formiddag) samt temaarbejde om forældresamarbejde baseret på cases 

personalet havde forberedt baseret på hændelser fra det virkelige liv. Temaarbejdet blev skudt i gang 

med oplæg af Lola Jensen.  

Både Elisabeth og Anders synes, at weekenden var en succes, og Anders fremhævede også det sociale 

aspekt ved at hele personalegruppen er samlet, som en ekstra bonus. 

Ad 3: Elisabeth har været i kontakt med BDO for at få dem til at foretage konsekvensberegninger ved 

låntagning til ombygning/renoveringsarbejde, som vi kan gå videre i banken med. Imidlertid driller alle 

de uafklarede punkter omkring feriepengeforpligtelsen og den nye ferielov der medfører, at vi endnu 

ikke har et endeligt regnskab for 2019. Derfor er mødet med BDO udskudt til 31.3. 

Vedr. de trafikale forhold omkring skolen er der ikke meget nyt. En af skolens naboer har ønsket en 

betjent for en dag, så landbetjenten har været en tur forbi. Han havde dog ikke noget nævneværdigt at 
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udsætte på forældrenes kørsel. Fartbegrænsningen for tunge køretøjer og køretøjer med anhængere 

er fastholdt på 70 km/t, selvom fartbegrænsningen generelt er hævet til 80 km/t på landeveje og 

motortrafikveje. 

Ad 4: I 6. klasse har der i en periode været givet dispensation til, at der kunne være 23 elever. I første 

omgang blev dispensationen givet til, at der kunne komme en dreng ind, da klassen manglede drenge. 

Efterfølgende forlod en pige klassen så elevtallet kom ned på 22 igen. Imidlertid blev der optaget en ny 

pige i klassen da flere elever meddelte, at de skulle starte på Kr. Hyllinge skole. Dette blev imidlertid 

aldrig til noget, således at elevtallet atter er 23. 

Det blev besluttet, at dispensationer fremadrettet forelægges for og godkendes af bestyrelsen således, 

at det er en fælles beslutning og skolens ledelse ved, at har bestyrelsens opbakning. 

Ad 5: Intet til referat. 

Ad 6: Den nye hjemmeside har, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke den automatiske synkronisering af 

referater fra bestyrelsesmøderne, som vi tidligere havde. Alle referater for 2018 og 2019 er nu lagt op 

på hjemmesiden. EH undersøger, om der er regler for hvor mange år tilbage, referaterne skal være 

tilgængelige på hjemmesiden. 

Ad 7: EH er pt. med i et ledernetværk, som er ved at løbe lidt ud i sandet, og ønsker i stedet at indgå i 

et professionelt netværk for kvindelige ledere. Deltagelse i netværket koster ca. 10.000.- + moms pr. 

år, og man tilmelder sig for et år ad gangen. EH rundsender information om netværket inden vi tager 

beslutning om deltagelse. 

Ad 8: Intet til referat. 

 

 

Godkendt d.  

 

 

Henrik Kirkestrup   Christina Thulstrup  

 

Tina Lauridsen    Anders Rasmussen (personalerepr.) 

 

Caroline Pilemann   Elisabeth Haulund (skoleleder) 

 

Hans Ramløv.  

 


