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Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge, www.sofiehoejfriskole.dk 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

tirsdag den 04. maj 2021 kl. 19:00 på lærerværelset. 
 

Tilstede: 
Elisabeth Haulund (skoleleder), Jonathan Dennis, Henrik Kirkestrup, Caroline Pilemann, , 
Niels Hunderup, Tina Lauridsen (online) og Isabella Holm (Online). 
 
Fraværende: 
Maiken Wessberg, Hans Ramløv og Sabine Lindeberg 
 
Personalerepræsentant:  
Tobias (online) 

 
Referent: 
Henrik Kirkestrup 

 
Dagsorden: 

 
 

1) Referat - underskrift 
Referatet underskrives. 

 
2) Nyt fra Skoleleder 

Elevsituation, personale og andet.  
 

3) Løbende sager:  
a. Generalforsamlingen 16. juni 
b. Skolens vedligeholdelse (forældredage) 
c. Ombygning 

 
4) Elever og rygning 

 
5) Gymnastikforeningen og multibane 

 
6) Ansattes børn 
 
7) Evt. 
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Ad 1)  
Referatet er godkendt via e-mail og blev underskrevet af de fremmødte. 

 
 

Ad 2)   
a. 18 elever til skolestart i 0. Klasse til august 2021. Der er ledige pladser til piger.  
b. 199 indskrevne børn i skrivende stund. 
c. 6 indskrivninger til efter sommerferien. 
d. 8 elever er startet i spireklassen. 
e. Der forventes at være 200 elever til start 2021/2022. 
f. MUS samtaler i Maj 2021 og APV udsendes. 
g. COVID-19 test på skolen. Elisabeth har rykket kommunen endnu engang for muligheden 

om COVID-19 test på skolen. 
h. Pt. en elev smittet med COVID-19. Vi har ikke haft smittede siden januar 2021.  
i. Feriepenge ifm. feriegodtgørelse overføres nu til feriekonto. 

 
  
Ad 3)  

 a. GF er rykket til den 16. juni 2021. 
a. Henrik genopstiller 
b. Hans genopstiller ikke 
c. Caroline genopstiller 

 
 b. Pkt. kommer på dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 01. Juni 2021. 
 

b. Henrik foreslår at vi nu afholder en fysisk arbejdsdag efter at forsamlingsforbuddet i dag 
er hævet til 25 indendørs og 75 udendørs. 

 
 Det blev besluttet, at afholde arbejdsdag lørdag den 19. Juni 2021. Elisabeth indkalder med  
 tilmelding. Maks 100 personer.  
 
 Henrik, Niels, Caroline og pedellen Jonathan møder og styrer slagets gang. 

 
c. Intet nyt. pkt. optages på næste møde. 

 
 

Ad 4) 
Sofiehøj Friskole er en røgfri skole. Det indskærpes overfor nuværende og kommene  
Eleverne. Ved rygning i skoletiden vil forældrene informeres. Ved gentagne tilfælde kan  
dette medføre at samarbejdet stopper med skolen. 
Ovennævnte gælder også ved ture og lejrskoler. 
 
Ad 5) 
Elisabeth arbejder på at få etableret en multibane via kommunen. 
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Ad 6) 
Pkt. Udgår da friskoleforeningen ikke mener, at lovgivningen tillader denne form for  
personalegoder. Bestyrelsen undersøger lovgivningen og pkt. tages op på næste møde. 
 
Ad 7) 
Bestyrelsens julefrokost afholdes i august 2021 
 
Turen til Budapest er aflyst. 
 
Henrik foreslog lejrskole for de mindst klasser i Rendebækhus. Elisabeth undersøger 
mulighederne når vi igen må afholde lejrskole. 
 
 

 Næste møde 
Næste møde er aftalt til den 01. juni 2021 kl. 17:30 
 
! Elisabeth er guldklump 😊"#$% 

 
 
Mødet sluttede kl. 21:01 
 
 

 
Ref. Henrik Kirkestrup 
04. maj 2021 

 
Sendt til: 
Elisabeth Haulund, Claus Hobel, Jonathan Dennis, Hans Ramløv, Henrik Kirkestrup, Tina 
Lauridsen, Caroline Pilemann, Niels Hunderup, Sabine Lindeberg, Maiken Wessberg og 
Isabella Holm. 
 


