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Fjaltring Friskole 

Referat fra generalforsamlingen for  

Fjaltring Friskole den 18. april 2018 

 

Deltagere:  15 deltagere, herunder Lise Lotte, Heino, Rikke H., Dorte og Michael fra 

bestyrelsen, skoleleder Helle og Fie, Rikke S. og René fra lærergruppen.  

Derudover var 6 forældre mødt op. 

Der var afbud fra skolens tilsynsførende Janet.  

Sted: Skolen 

Tid: 18. april 2018 kl. 19.00 – 21.00 

Referent:  Michael Trolle 

Sang:  ”Livstræet” 

 

 

1. Valg af dirigent m.fl. 

Bestyrelsen foreslog Sofie som dirigent, og Sofie blev valgt uden modkandidat.  

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt 

iht. vedtægterne.  

Valg af referent. Bestyrelsen forslog Michael Trolle. Michael blev valgt. 

Valg af stemmetællere. Foreslået blev Fie og Dorte. Begge blev valgt.      

2. Aflæggelse af beretninger 

Bestyrelsens beretning ved formand Lise Lotte  

Lise Lotte aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til efterretning af de 

fremmødte. 

Beretningen vedhæftes referatet. 

Herefter blev ordet givet til næstformand Heino, som gav bestyrelsens orientering om 

ansættelse af ny skoleleder på skolen.  

http://www.fjaltring-friskole.dk/
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Heino forklarede følgende: 

Det har været en hektisk periode med to ansøgningsrunder hhv. sidste efterår og nu her 

i foråret for at finde en ny skoleleder i stedet for Birthe og den nuværende 

konstituerede leder Helle. I første runde havde vi 5 kandidater til samtale, men den ”helt 

rigtige” var der ikke. Så trådte Helle til og trådte ud af bestyrelsen og blev konstitueret 

leder frem til sommerferien. Vi har nu netop gennemført 2. ansøgningsrunde, og her har 

vi haft i alt 6 ansøgere og taget 3 af dem til samtale. Der var så en kandidat, som vi alle i 

ansættelsesudvalget (dvs. bestyrelsen og lærergruppen) mener, er ”den helt rigtige” for 

Fjaltring Friskole. Vi kan desværre ikke sætte navn på personen endnu, da hun ikke har 

fået meldt tilbage til sin nuværende arbejdsplads, så vi må vente lidt med navnet.  

Vi har valgt hende, fordi vi mener, at hun kan løfte skolen fagligt, og hun har store 

visioner for skolen og hele byen. Vi er i bestyrelsen meget glade for, at hun vil være en 

del af vores skole og sammen med os ser en fremtid for skolen. Hun begynder på skolen 

som skoleleder den 1.1.2019, så vi har altså et halvt år efter sommerferien, hvor vi skal 

have fundet på en midlertidig løsning. Her har lærerne sagt, at de gerne vil være med til 

at finde en god midlertidig løsning, så tusind tak til lærerne for det. Detaljerne skal vi i 

den kommende tid have på plads. I efteråret vil den kommende skoleleder være på 

skolen i 1 dag (måske 2 dage) om ugen, og få en indkøring i skolen mht. administration 

m.m. men også sammen med lærerne og bestyrelsen allerede begynde at formulere 

visioner og gøre dem mere konkrete.         

Heino løftede lidt mere af sløret og fortalte, at den ny skoleleder i øjeblikket bor i 

Viborg-området.   

Johan spurgte til, hvad det var bestyrelsen havde lagt vægt på i valget af netop hende 

som ny skoleleder. Dertil svarede Heino, at vi i bestyrelsen har lagt vægt på at finde en 

person, som har visioner for skolen, har høj faglighed, er læreruddannet, er 

administrativ stærk og pædagogisk velfunderet og dertil også med lederkompetencer. Vi 

mener i bestyrelsen, at vi i den nye skoleleder har fundet disse ting. Rikke H. supplerer 

og siger, at den nye skoleleder viste en stærk personlighed ved ansættelsessamtalen. 

Fie fortæller, at lærergruppen har deltaget i processen hele vejen, og de bakker op om 

bestyrelsens valg af ny skoleleder.       

Helle fortalte afslutningsvis, at den ny skoleleder formelt set skal godkendes på en 

ekstraordinær generalforsamling. Forældrekreds og støttekreds indkaldes derfor på et 

senere tidspunkt til denne ekstraordinære generalforsamling.  

Tilsynsførendes beretning ved Janet Cribb Jensen 

Den tilsynsførende Janet kunne desværre ikke deltage, så Helle læste Janets beretning 

op.   

Beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte. 

Janets meget flotte og positive beretning lægges efterfølgende på skolens hjemmeside.  
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Skolelederens beretning ved Helle Bjerg 

Helle læste sin beretning op.  

Beretningen vedhæftes referatet. 

Beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte. 

3. Revideret årsrapport 

Hovedtallene fra årsrapporten 2017 blev fremlagt og uddybet af kasserer Rikke H.  

Rikke H. fortalte, at vi kom ud med et pænt overskud i 2017 på ca. 164.000 kr.  

Dette betyder, at vores bankbog er vokset lidt i forhold til året før, og nu er på ca. 

850.000 kr., så det er vi i bestyrelsen meget godt tilfreds med.   

Rikke H. fremlagde regnskabet i sikker stil og forklarede meget pædagogisk, at ”balancen 

er nærmest filosofisk” samt at ”passiver er alt det, vi ikke har”.  

Der var ingen spørgsmål til Rikke H.’s fremlæggelse eller til årsrapporten i øvrigt.     

4. Valg af Forældrekredsens medlemmer af bestyrelsen 

På valg var Lise Lotte og Michael. Lise Lotte meldte ud, at hun ikke genopstiller. Michael 

genopstiller, men oplyste, at han formentlig vælger at træde ud af bestyrelsen om et års 

tid, når Emil er på vej ud af skolen.     

Efter forslagsrunde og stemmeafgivning var Michael og Lykke valgt til bestyrelsen.  

1. suppleant er Sten og 2. suppleant er Lise Lotte.     

5. Valg af Skolekredsens medlem af bestyrelsen 

(Skolekredsen er forældre samt medlemmer af støttekredsen) 

Dorte var på valg, og hun ønskede ikke genvalg. 

Efter forslagsrunde og stemmeafgivning var Jakob valgt som skolekredsens 

repræsentant.  

Førstesuppleant er Pia *) og andensuppleant er Anja. 

*) Efter generalforsamlingen har Pia overfor bestyrelsen meddelt, at hun ikke ønsker at 

være suppleant, hvilket vi respekterer. Pia er derfor ikke suppleant for skolekredsen. Anja 

er indforstået med at rykke op som 1. suppleant. 

6. Indkomne forslag 

Lise Lotte fortalte, at der ikke var indkommet forslag.  
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7. Eventuelt 

Lise Lotte fortalte, at bestyrelsen har besluttet, at skolen ikke skal deltage med en stand 

i årets dyrskue.   

Johan fortæller: Han glæder sig over, at der stadig er engagement på skolen, men han 

mener, at tonen på skolen er blevet for hård. Børnene taler alt for hårdt og grimt til 

hinanden og andre. Johan opfordrer til, at vi alle er meget opmærksomme på det. 

Lærerne fortæller, at de er meget bevidste om det i dagligdagen, og grimt sprog i skolen 

bliver påtalt. René fortæller, at han kan konstatere, at børnene har et andet sprog i 

skolen, end når de har fået fri og fx er ved købmanden.  

Rikke S. takkede Johan for at påpege problemet. 

 

Herefter kunne dirigenten kl. 21.00 takke for god ro og orden og afslutte 

generalforsamlingen. Herefter var der kage og hyggelig snak.  

 

 

 

22. april 2018/Michael Trolle 


