
 

Referat General Forsamling Den Grønne Friskole 20. marts 2018 

 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsesformand og skoleleder aflægger beretning 
3. Beretning fra tilsynsførende Iben Lindemark 
4. Bestyrelsen forelægger årsregnskab til orientering 
5. Valg af bestyrelsesmedlem i forældrekredsen (der er ingen på valg i år) 
6. Valg af bestyrelsesmedlem i skolekredsen, Jakob Tøt Lodberg er på valg og 

stiller op. Valg af bestyrelsesmedlem i skolekredsen idet Lisa Björt Nygaard 
trækker sig. 

7. Valg af suppleanter, én for hver kreds; Rikke Killeen genopstiller for 
forældrekredsen. Der skal vælges en for skolekredsen.* 

8. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag 
9. Eventuelt 

1. Simon valgt til dirigent, Referent Anja (Liva). 

 

2. Phie, bestyrelsesformand, Karen næstformand og Nadia, skoleleder aflagde beretning.  

Se beretningen her.  

 

3. Iben Lindemark har været tilsynsførende siden skolen startede. Hun har 2 år mere, inden der skal 

ny tilsynsførende på.  

I tilsynet skal man holde øje med elevernes standpunkt i dansk matematik og engelsk, etc. 

Der er sket mange ændringer på tilsynsområdet. Blandt andet skal man ikke længere 

formulere/præsentere en tilsynserklæring. I stedet er den en digital formular som 

Undervisningsministeriet beder den tilsynsførende udfylde, og skolen får herefter et link, som kan 

lægges op på hjemmesiden. Formularen er endnu ikke udviklet, og der er derfor ført tilsyn mere 

eller mindre som vanligt. Tilsynserklæringen kommer inden skoleårets afslutning. 

Iben har været på skolen 4 gange; besøgt Utopia, på skolen 2 almindelige skoledage + 1 

evalueringsdag. Især besøg hos Nybyggerne, fordi det er den nyeste del af skolen at have en 

overbygning. 

Elevernes standpunkt; deltaget i skemalagt undervisning i mat. Og engelsk, og i dansk som 

projektundervisning. Uanset om undervisningen indgår i projektforløb eller selvstændigt er 

niveauet passende og lærerne er velforberedte. Vurdering: standpunkt tilfredsstillende. 

https://dengroennefriskole.dk/wp-content/uploads/2018/03/årsberetning-formand-og-skoleleder-ved-generalforsamling-2018.pdf


Om skolen står mål med det der kræves i folkeskolen: Som udgangspunkt ja, undervisningen er 

meget anderledes end i folkeskolen, og det er hårdt arbejde for leder og lærere at følge op på om 

målene opnås, da det ofte vil ske på tværs af alder og fag. Lærere og ledelse er gode til at redegøre 

for dette arbejde. Der ligger rigtig meget struktur bag projekterne, der får dem til at fungere så 

godt, som de gør. 

Lærer børnene nok: Når man vælger et alternativ til folkeskolen, så vælger man noget til og noget 

andet fra. Vigtigt om børnene lærer nok ift. det den enkelte skole har lovet. Herunder om skolen 

lever op til sit værdigrundlag. Det er vurderingen, at der er en god sammenhæng mellem skolens 

visioner og den udlevede pædagogik og didaktik. 

Demokratisk dannelse: en af skolens grundsten, som gennemsyrer undervisningen, og skolen lever 

op til den del af friskoleloven, der handler om at uddanne eleverne til aktive medborgere. 

Der er modtaget en donation af 30.000kr til nedsættelse af skolepenge til familier, der har brug for 

det.  

 

4. årsregnskabet er afsluttet og der er ingen anmærkninger fra revisoren. 

 

Regnskab 2017; overskud på 216.000 hvilket er væsentligt mindre end sidste år. Det er fint, og et 

tegn på at skolen er på vej ind i normal drift. Der har været stigninger på ejendomsudgifter; husleje, 

pedel og test af grunden (hver gang vi starter byggeprojekter måles indeklima). Udgifter til 

administration (hjælp til skoleledelse, samt eksterne konsulenter til fx regnskab, skoleudvikling og 

stress/arbejdsmiljø).  

Skolen har en god grundlikviditet. 

Skolen ligger lavt i elever pr. lærer, hvilket vi kan, så længe vi har økonomien til det. Det prioriterer 

vi, fordi vi bruger mange kræfter på udeskole og små grupper. Det kan være et af de steder, vi 

justerer lidt – der vil være max 17 børn i grupperne næste år. 

 

Budget 2018; budgettet er lagt med et lille overskud som i 2017. der er beregnet med stigning i 

skolepenge. Der bruges lidt flere midler til undervisningsmaterialer. Der er afsat midler til 

Opfinderfløjen og den nye etage i den gule bygning, dog minimalt til indretning. Faldet i 

grundlikviditet skyldes investeringen i Opfinderfløjen.  

Der er en god og ønsket balance mellem Undervisnings-, administrations- og bygningsudgifter. 

Det kan være fint at sigte efter 5 % i overskud, for at have en sund økonomi og at kunne investere, 

men det er en fin balance, da skolen jo ikke skal tjene penge. 

 

5. bestyrelsen består lige nu af; 

• Phie, bestyrelsesformand, stifter (forældrekredsen) 

• Karen, næstformand, stifter (forældrekredsen) 

• Anders, observatør 

• Jakob, forældrerepræsentant (skolekredsen) 

• Rikke, forældrerepræsentant, suppleant (skolekredsen) 

• Mogens Krabek, tidligere leder af Bordings Friskole 

• Jess, medarbejderrepræsentant 

To på valg i skolekredsen (Lisa Bjørt har trukket sig og har tre år tilbage): 



1. kandidat: Jakob 

2. kandidat: Rikke 

Jakob og Rikke valgt. 

6. Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen 

1. kandidat: Troels  (Villads og Atlas) 

2. kandidat: Mads (Terkel) 

3. kandidat: Mette (Laura) 

 

Der gennemføres skriftlig afstemning. 

Mette  valgt til suppleant for skolekredsen 

Mads  valgt til suppleant for forældrekredsen 

 

7. evt.  

• hvordan står skolen stillet i en evt. kommende konflikt? 

Skolen er ikke udtaget til strejke, men vil formentlig blive udsat for lockout. Nadia, Christian og det 

administrative personale vil ikke være konfliktramt. Der kommer yderligere information. 

 

Tak for et godt møde og god ro og orden 

 

 


