
Referat af Generalforsamling 
28.4.2015 

på Landsgrav Friskole 
 
Indledende bemærkninger  
Skolens formand René Hansen indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling, 
Livstræet blev sunget og Anne-Sofi Christiansen blev valgt som referent. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Anders Tønning som dirigent, hvilket forsamlingen bakkede op om. 
Anders Tønning takkede for valget og redegjorde for, at generalforsamling skal afholdes i 
perioden mellem 1. marts og 30. april, og at indkaldelsen til Generalforsamling den 28/4-15 
blev udsendt den 8. april. Dirigenten kunne således erklære, at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt og åben. 
Ordet blev givet til skolens næstformand Jeanette Palmer for aflæggelse af beretning. 
 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Der henvises til beretningen, som kan læses direkte på skolens intranet. 
 
Parallelt med beretningen blev der vist et billedshow med begivenheder og højdepunkter 
for skolen og i bestyrelsesarbejdet i året, der er gået. 
Forsamlingen blev desuden opfordret til at følge bestyrelsens arbejde via de referater, der 
løbende lægges op på skoleporten. 
 
Næstformanden sluttede med at takke for rigtigt mange gode, spændende og lærerige år på 
Landsgrav Friskole og ønskede skolen alt godt fremover.  
 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen, hvilket ikke var tilfældet.  
 

3. Ledelsen aflægger beretning 
Herefter blev ordet givet til skoleleder Patrizia Lindstrøm, som aflagde en fyldig og detaljeret 
ledelsesberetning for 2014.  
Ledelsens beretning findes ligeledes på skolens intranet.  
 
Dirigenten takkede for en god beretning og spurgte om, der var spørgsmål til beretningen. 
Dette var ikke tilfældet.  
 

4. Tilsynsførende aflægger beretning 
Tilsynsførende Emil Rolsted aflagde sin beretning, som ligeledes findes tilgængelig på 
skolens intranet. 
 



Emil Roldsted indledte med at navngive sin beretning med ordene ”Voksne der griner – og 
børn der griner”. Et billede på de oplevelser han får, når han besøger skolen. Det er rart at 
komme på skolen, der er en god stemning, og det virker som om at både børn og lærere kan 
lide at være på skolen.  
Emil har været på skolen 4 gange i løbet af året, og skal føre tilsyn med engelsk, dansk og 
matematik, men kigger også på andre fag og emner.  
Skolen lever fuldt ud op til det, den skal i forhold til de fag, der skal føres tilsyn med.  
 
Dernæst en refleksion over hvordan det Grundtvig-koldske kommer ind i skolens hverdag, fx 
ved besøg i indskolingen i fortælling. Emil observerede børnene og lærerne og kom til at 
tænke på, at børnene fik begrebsafklaring og opdagede den dybe opmærksomhed, 
koncentration og efterfølgende refleksion, som er vigtig at tage med til andre fag, hvilket 
man ser ført ud i livet, når man besøger overbygningen. 
 
Der er en høj faglighed og stor forskellighed i tilgangen til undervisningen, hvor man både 
oplever værkstedsundervisning, elever som fortæller for klassen samt gruppearbejde.  
I sprogfagene undervises på det sprog, som er på skemaet, hvilket er meget positivt. 
Landsgrav Friskole lever fagligt op til, hvad der forventes af skolen.  
Skolen skal uddanne børnene til at komme ud i et samfund, hvor der er demokrati m.m. Emil 
havde deltaget i et elevrådsmøde og oplevede at eleverne var opmærksomme på netop de 
forhold.  
 
Dirigenten takkede for beretningen og konstaterede, at Emil selv havde spurgt, om der var 
spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet.  
  

5. Valg af tilsynsførende 
Emil Rolsted vil gerne fortsætte som tilsynsførende og blev valgt for det kommende år.  
 
 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering ved revisor Ole Nørrelund 
Hansen fra revisorfirmaet RSM-plus 
Revisor orienterede om skolens regnskab.  
 
En sammenligning med sidste år er ikke direkte til at gøre, da der i 2013 var en periode med 
lockout og dermed lavere lønudbetaling.  
 
Det blev endvidere fremhævet, at skolebyggeriet er betalt af skolens aktiver.  
 
Det blev også nævnt, at skolens økonomi er solid.  
 
Der bruges generelt, sammenlignet med andre frie skoler, flere penge på undervisning, det 
vil her sige løn og undervisningsmaterialer.  
 
Aktiverne viser en solid skole. 
 



En generalforsamlingsdeltager Torben Ugleholdt spurgte revisoren, hvad skolen kan gøre 
endnu bedre? Revisoren svarede: ”I en økonomisk målestok kunne det være at blive en 
større skole, men der er et break omkring 180 elever. Derover gør det ikke den helt store 
forskel”. 
 
Dirigenten takken revisor for de generelle betragtninger. Der var ingen spørgsmål fra 
forsamlingen, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Dirigenten oplyste, at Jeanette Palmer, René Hansen og Anne-Sofi Christiansen var på valg.  
Jeanette Palmer genopstillede ikke, da hendes datter udgår af skolen til sommer. 
Rene Hansen ønskede ikke at genopstille. 
Anne-Sofi Christiansen genopstillede og blev efterfølgende behørigt opstillet. 
På opfordring opstillede Uffe Jensen, der præsenterede sig selv og tilbød sit kandidatur ud 
fra devisen ”man skal give lidt mere, end man tager”.  
På opfordring opstillede Nadia Wismann, der ligeledes præsenterede sig selv.  
Uffe Jensen, Nadia Wismann og Anne-Sofi Christiansen blev valgt uden valghandling, da der 
ikke var flere kandidater.  
 

8. Valg af suppleanter 
Dirigenten oplyste, at suppleant Hans Henrik Jensen ikke genopstillede, da hans datter 
forlader skolen til sommer.  
 
På opfordring opstillede Berit Lawaetz, der efter præsentation af sig selv modtog valget, da 
der ikke var yderligere kandidater.   
 

9. Indkomne forslag 
Der var modtaget følgende forslag: 
Hvordan formidler vi på Landsgrav Friskole et mangfoldigt livssyn? 
 
Forslaget fra Morten Skydsgaard lyder: 
”En af skolens visioner drejer sig om at ville ”skabe dygtige, livsduelige og hele mennesker, 
som kan begå sig i en foranderlig og mangfoldig verden”. I de 15 år, hvor jeg har haft børn 
på skolen, har jeg undertiden stødt på situationer, hvor skolens segmentære elevgrundlag 
er kommet i konflikt med ovennævnte vision. Det skyldes angiveligt, at elever med en 
anden kulturel baggrund end den danske og kristne er en sjældenhed på skolen.  
Derfor vil jeg opfordre bestyrelsen til aktivt at diskutere, om skolen gennem samarbejde 
med andre skoler kan facilitere et mere mangfoldigt livssyn for skolens elever og dermed 
bidrage til integration, som alle erfaringer viser, foregår bedst i skolealderen. Det kunne 
ske gennem samarbejde med skoler med en blandet etnisk baggrund eller en helt anden 
etnisk baggrund.” 
 
Morten Skydsgaard motiverede sit forslag og sit synspunkt og sluttede med at foreslå, at 
skolen kunne få en venskabsskole eller venskabsklasser at udveksle erfaringer med, evt. 
ved besøg hos hinanden i nogle dage på et givent klassetrin.  



 
Der blev fra Jørgen Lemcke kommenteret, at det at møde børn og unge af anden etnisk 
baggrund ikke kun kan ske i skoletiden, men også i fritiden i andre sammenhænge, fx til 
sport.  
 
Torben Ugleholdt anførte, at det kun kan være et plus med mere mangfoldighed i skole-
sammenhæng og et super godt forslag med en venskabsklasse.  
René Hansen fremhævede vigtigheden af at deltage i fx sportsstævner som 
volleyturneringen på Søndermarksskolen, fordi børnene der oplever en større 
mangfoldighed.   
 
Pernille Jensen har en datter, som gik ud for et par år siden, som har fået en god tilgang til 
andre mennesker, også fra andre etniske grupper. Hun synes eleverne fra LF får et godt 
afsæt.  
 
Olav Nielsen finder ideen og tanken meget sympatisk, men hvordan praktiserer vi det, og 
hvad er det vores børn skal ud og møde? Er det socialt belastede, er det muslimer, er det 
ikke-etnisk danske, hardcore kriminelle eller hvad? 
Vores base og vores fundament fungerer rigtigt godt og giver vores børn et solidt grundlag, 
og de møder mangfoldigheden ude i andre sammenhænge. Så det vigtigste vil være at 
finde ud, hvad vores venskabsklasse skal være, hvilket kan være vanskeligt.  
 
Morten Skydsgaard: ”Det er svært – hvad skal der vælges - religion, etnicitet.” 
 
Olav Nielsen: ”Hvad er formålet? Man skal passe på, hvordan tilgangen bliver”. 
 
Emil Rosted synes, det er positivt med forslaget. Der er mange mindretal og minoriteter, så 
måske skulle man tænke bredere og mere mangfoldigt end blot en enkelt venskabsskole 
eller venskabsklasse.  
 
Patrizia supplerer med, at spørgsmålet om at præsentere eleverne for mangfoldigheden 
også diskuteres på lærerværelset i forhold til, at vores elever gerne må få en bredere viden 
om andre kulturer og religioner, end det de naturligt møder på LF. 
  
Nadia tilføjede, at de var stødt på problemstillingen allerede i deres datters 4. klasse. 
 
Jørgen Lemcke foreslog, at skolen måske kunne bruge gæsteundervisere fra andre kulturer. 
 
Dirigenten runde debatten af med, at emnet nu var givet videre til bestyrelsen. 
 
 

10. Eventuelt. 
 
Torben Ugleholdt udtrykte et ønske om at høre mere om, hvad der skal ske fremadrettet, 
fx omkring økonomien. En opfordring til næste generalforsamling.  



 
Ligeledes et ønske om at få mere IT i undervisningen, et punkt hvor LF, efter Torben 
Ugleholdts opfattelse, er bagud i forhold til folkeskolen.  
 
Ditlev svarede i forhold til IT: På nogle områder er det korrekt og på andre områder ikke. 
Skolen har de seneste år brugt rigtigt mange penge på at få etableret et velfungerende 
netværk. Der købes ind på et helt andet grundlag i folkeskolen, end vi har muligheder for 
uden at bruge rigtigt mange penge. Vi har fået iPads og netværk, der fungerer. 
Næste skridt kan blive at udvikle på pc-området. Strategierne på IT-området er vanskelige, 
fordi udviklingen går så hurtigt, men her på skolen ses det ikke som vejen frem at købe 
bærbare computere som skoleudstyr. Derimod kan Chromebooks, et Google-koncept, 
måske være en fremtidig model, som skolen vil arbejde frem i mod. 
Mellemtrinnet er lige nu lidt hårdt ramt fordi skolens pc-udstyr er i for dårlig stand. 
Indskolingen bruger iPads, og udskolingen bruger egne bærbare. Landsgrav er umiddelbart 
ikke interesseret i at være iPad-skole. Det er for låst og børnene lærer ikke at betjene en 
pc, hvilket er vigtig i forhold til overbygning og det videre skoleforløb.  
Torben Uglebjerg var glad for at høre om tankerne og brugte dette som et eksempel på 
oplysning om, hvad der skal ske i fremtiden på LF. 
 
Ulrik Sams spurgte om dagens begrænsede fremmøde var normalt? 
Jeanette Palmer svarede, at der er prøvet lidt forskelligt, men specielt det år, hvor der var 
arrangeret spisning og børnepasning var der et større fremmøde.  
 
Olav Nielsen nævnte, at det ville være rart med et større fremmøde, men at det jo kunne 
være udtryk for at folk synes, at tingene fungerer meget godt. Det er også vigtigt at 
fremhæve, at forældrene kommer til forældremøder og andre aktiviteter.  
 
Debatten om fremmøde til GF fortsatte og mundede ud i en opfordring til igen, at 
arrangere spisning og børnepasning i forbindelse med Generalforsamlingen. Det var en 
succes i 2013.  
 
Anne-Sofi Christiansen takkede på hele skolens vegne de tre afgående 
bestyrelsesmedlemmer for hver deres mangeårige eller flerårige indsats for skolen og for 
samarbejdet i bestyrelsen.  
 

 
 

Generalforsamlingen hævet! 


