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Landsgrav Friskoles Generalforsamling 

 

Tirsdag d. 20.april 2010 kl.19:00 i Musiksalen 

 

Mødet blev indledt af Bestyrelsesformanden Hans Rolff-Petersen 

 

1.  Margit Kristiansen(MK) blev valgt som dirigent. 

MK konstaterede at Generalsamlingen var indkaldt rettidigt. 

MK konstaterede at der manglede et punkt i dagsordenen. Punkt 9; Indkommende forslag. 

Dagsordenen blev ændret som følger: 

• 9.Indkommende forslag 

• 10. Orientering om nye tilsynsregler 

• 11. Eventuelt 

 

2.  Steen Bendtsen blev valgt som referent. 

 

3.  Bestyrelsesberetning ved Formand Hans Rolff-Petersen 
 Spørgsmål til beretningen: 

Lise Vestergaard spurgte: ” Hvad vil bestyrelsen gøre hvis et barn bliver udskilt ift. 

de andre børn? Hvad vil man gøre for ikke at isolere det enkelte barn? 

 

Hans Rolff-Petersen: ”Der arbejdes dagligt med problemet. Sidste skud på stammen 

er AKT (Adfærd – Kontakt – Trivsel). Der arbejdes med at tage problemerne på en 

ordentlig måde baseret på skolens værdigrundlag”. 

 

Lise Vestergaard: ”Er det ikke hele klassen det handler om?” 

 

Hans Rolff-Pedersen: ”Det er både et anliggende for den enkelte og hele klassen” 

 

 Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

4. Skolelederberetning ved Skoleleder Vibeke Malmberg: 
  Det var Vibeke Malmbergs 6. gang. 

  Spørgsmål: Ingen 

  Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

5.  Indlæg ved skolens tilsynsførende 
Dorte Denta og Lars Kistrup fremlagde hver deres beretninger. Dorte Denta standser ved udgangen 

af skoleåret som tilsynsførende. 

 Spørgsmål: Ingen 

 

6.  Pause 
 

7.  Det reviderede regnskab blev fremlagt ved kasserer Tina Wachs 
 Spørgsmål:  Finn ? - ”Hvorfor er der lavere statstilskud?” 

 

Vibeke Malmberg: ”Dette skyldes at Finansloven uddelte mindre end hvad 

der var oplyst ved budgetlægningen.” 

 

Finn ?: ”Er det ikke for ensidigt at spare op til en ny bygning?” 

 

Hans Rolff-Petersen & Tina Wachs: ”Det er helt klart en balancegang mellem 
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at spare op og samtidig have ressourcer til nuet. Skolen har investeret i 

legepladen, videncenter, interaktive tavler, nyt fyr mm., således mener 

bestyrelsen at have varetaget både nuet og fremtiden i god balance.. 

 

   Regnskabet blev godkendt. 

 

Udviklingsplanen ved Anders Tønning blev gennemgået. Der er 14 indsatsområder opdelt i indsats, 

mål, plan og evaluering. Planen vil blive lagt på skolens hjemmeside ”Skoleporten” 

 

 Spørgsmål: Ingen 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 
 Bestyrelsesmedlem Lars Albrecht Andersen modtager ikke genvalg. 

 Følgende personer stillede op til valg for 3 pladser i bestyrelsen: 

• Rene Hansen 

• Jeanette Palmer 

• Anders Tønning 

• Hans Rolff-Pedersen 

 

 Følgende personer blev valgt til bestyrelsen: 

• Jeanette Palmer 

• Anders Tønning 

• Hans Rolff-Petersen 

 

 Rene Hansen stillede op til posten som suppleant og blev valgt. 

 

9. Indkomne forslag 
 Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 

 

10. Nye Tilsynsregler: 
 Der er udsendt 2 nye bekendtgørelser: 

1. Nye krav at tilsynsførende skal certificeres – 1 uges uddannelse 

2. Selvevaluering: der er nu mulighed for kun at udføre selvevaluering. 

 Bestyrelsen har peget på at skolen fortsat skal have ekstern tilsynsførende. 

 

11. Eventuelt: 
 Dorte Denta blev takket for indsatsen. 

 Lars Albrecht Andersen blev takket for indsatsen. 

 

Lise Vestergård: ” Året har været hårdt, men skolen er god. Lad os tage ved lære af hvad der 

er hændt i årets forløb.” 

Margit Kristiansen: ”Vil skoleintra blive åbnet for andre end skolens forældre og elever?” 

Vibeke Malmberg:  ”Skoleporten ved adressen www.landsgravfriskole.skoleintra.dk/ er åben 

for alle.” 

 

Referent: Steen Bendtsen 

http://www.landsgravfriskole.skoleintra.dk/

