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 25. februar 2020 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 25. februar 2020 kl. 17.30 

Til stede:  Isabella Holm, Caroline Pilemann, Christina Birkedal, Hans Ramløv, Mette Christiansen 

(personalerepræsentant), Tina Lauridsen, Elisabeth Haulund (skoleleder), Heidi Hammerlund 

Jørgensen, Jonathan Dennis 

Afbud fra: Henrik Bruun Kirkestrup 

Referat: Jonathan Dennis, 25. februar 2020 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra skolelederen 

3. Løbende sager 

a. Ombygning 

b. Trafikale forhold 

4. Generalforsamling 

5. Arbejdslørdag 

6. Efteruddannelse & netværk 

7. Økonomi 

8. Timefordeling for praktisk-musiske fag 

9. Eventuelt. 

Ad 1 

Referat godkendt pr. mail 31. januar 2020.  

Ad 2: 

Der er fortsat 190 elever indskrevet. Til den kommende 0. klasse er der lidt frafald. Dels er der et par 

stykker der alligevel ikke ønsker pladsen, og et par af børnene har behov for skoleudsættelse. Af de 20 

børn, der starter i 0. kl. til sommer er de 13 meldt til Spireklassen. 

Motiveret af en forældrehenvendelse havde vi en kortere snak om karakterer og termins- og 

afgangsprøver, som har både fordele og ulemper. Emnet tages op til behandling på det 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

Knud fratræder sin stilling med skoleårets udgang. Da der er andre med kompetencer til at varetage 

aktiviteterne i den gamle have i personalegruppen, så i stedet for en ny person til den rolle, er planen i 

stedet for at søge en ”blæksprutte” til en 20-timers stilling.  

Ad 3:  
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Ombygning: I forhold til ombygningsplanerne, så har feriepengeforpligtelsen lidt i forhold til at finde 

ud af, hvordan det påvirker budgettet. Konsekvenserne er ikke så slemme som man kunne have 

forventet, så når regnskabet for 2019 er godkendt, kan BDO foretage konsekvensberegninger på 

forskellige lånescenarier. 

Trafikale forhold: Der er intet nyt i sagen. Vi har ikke hørt noget siden COWI var herude, men hvor 

langt de er i deres analyse er uklart. Vi kontakter kommunen for at høre, hvor sagen står nu. 

Ad 4:  

På næste generalforsamling er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Tina Lauridsen, Christina 

Birkedal, Heidi Hammerlund Jørgensen og Jonathan Dennis. Pt. har Tina, Christina og Jonathan 

bekræftet at de modtager genvalg. 

Hans laver indkaldelse med dagsorden. Indkaldelsen skal lægges på Forældreintra senest d. 15. marts. 

Jonathan indkalder referenten. 

Ad 5:  

Næste arbejdslørdag afholdes 18. april. Fra bestyrelsen deltager Caroline, Jonathan og – måske – 

Isabella og Henrik. Elisabeth lægger invitation på Forældreintra. 

Ad 6: 

EH giver sit nuværende ledernetværk en chance til – det er måske ikke alligevel helt så dødt, som det 

så ud til (se referat af bestyrelsesmøde 28. januar 2020). 

Ad 7: 

Seneste saldobalance (pr. 31. december 2019) antyder, at resultatet for 2019 bliver væsentligt bedre 

end det så ud til midt på året, selvom der stadig er usikkerhed om effekten de hensættelser der skal 

foretages som følge af den nye ferielov. Men der er blevet sparet på en lang række poster hvilket har 

medført, at vi ikke længere forventer et underskud, men formentlig i stedet ender med et fint 

overskud. 

Ad 8: 

Elisabeth fremlagde forslag om, at timefordelingen i de praktisk-musiske fag for 4. klasse ændres 

således, at der flyttes en time fra madkundskab til musik. Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod 

den disposition. 

Ad 9: 

Intet til referat.  

 

 

Godkendt d. 28. februar 2020 

 

 

Hans Ramløv     Heidi Hammerlund Jørgensen 
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Tina Lauridsen     Caroline Pilemann 

 

 

Christina Birkedal    Isabella Holm 

 

 

Elisabeth Haulund  Mette Christiansen 

  

 

Jonathan Dennis 


