
Referat fra generalforsamlingen for Svenstrup Friskole d. 9. april 2014 

 

Ordstyrer blev Agnes Nielsen valgt 

Referent blev Lene Christiansen 

Formanden Morten Carstensen aflagde årets beretning som også blev godkendt. Følgende punkter blev 

omtalt:  

Årets gang på skolen:  Lejrskole på Fyn – Rigtig god tur 

  Alle elever fik udleveret iPads – Hård start men nu fungerer det 

Bundsø Projektet: Stort projekt med Ekspeditionslæring  - både på tværs af 

grupperne men også i de enkelte grupper – resultat blev en succesfuld 

debataften. 

Teater Lucky Luke. 2. til 8. kl deltog. 2 aftener med fuldt hus på 

forsamlingshuset. Hårdt men alle lærte virkelig meget. 

Ekspeditionslæring: Bestyrelse og lærere har fået Inspiration ved et møde med Jesper Ingerslev fra 

Universefonden. Senere planlægges en workshop med bestyrelse og lærere. 

 Bundsø del 2 i maj 2014 

 Middelalderen i september 2014 

 Skoven her og nu i maj 2015 

Elevtal pt. 61 elever, 9 kommende 0. kl, dvs. 70 ved skolestart 2015 

Personale Nye lærere Søren Flenborg (Pegasus)og Rikke Lund Geertsen (Lille Bjørn) 

 Søger ny sekretær 13t/uge 

 

Tilsynsførende Arne Petersen  

Han lavede en kort præsentation af sig selv og fortalte han var blevet valgt som tilsynsførende i 2013. 
Han har besøgt skolen 4 gange, 2 gange for at følge undervisningen samt 2 gange for bare at hyggesnakke  
og føle stemningen på skolen 
Arne synes der er en rigtig god stemning på skolen, der er ro og en god grobund for indlæring og sociale 
relationer. 
IPadsene har krævet meget af lærerne da de også skulle kunne undervise på flere niveauer i samme 
gruppe, men der er en god kontakt mellem lærer og elev. Eleverne har en god arbejdsdisciplin med deres 
IPad. 



Arne pointerer at vi er nogle heldige forældre at I har denne skole: For der er troværdighed, nærvær, godt 
købmandskab samt gode fremtidsvisioner. 
Arne kom lidt ind på den nye skolereform, og synes at det skal fremtiden vise hvad Svenstrup Friskole skal 
gøre der. Ang. økonomien så skal vi regne med at der kræves 15 elever pr. lærer for at der er budget i det, 
samt at man skal regne 50.000 kr. pr. årselev om en elev rejser eller bliver indskrevet på skolen. 
 
Kasserer Dorthe Johansen fremlagde regnskabet som blev godkendt: 
Der er et underskud på 156.000kr for 2013. Der var budgetteret med 70.000 kr. i underskud men der var 
kommet yderligere omkostninger ved opvarmning af skolen da der bl.a. har været en læk på er rør som tog 
noget tid at finde samt at der blev brugt flere penge på administration. 
Næste år er budgettet plus 80.000kr og det er med en noget bedre baggrundsviden ift. 2013. 
 
Formand Morten Carstensen snakkede om den nye skolereform og hvad Svenstrup Friskole vil gøre. 
Bestyrelsen har valgt at skabelonen ikke vil blive en realitet på skolen. Der vil blive givet flere timer i 
matematik i de klasser der ikke havde det antal der bliver krævet på vejledende niveau. Engelsk starter i 2. 
klasse med 2 lektioner, hvor folkeskolen kører med 1 lektion i 1. og 2. klasse. Tysk startes allerede i 4. kl. 
samt der er flere timer i Natur/teknik end de nye vejledende timetal fra undervisningsministeriet. 
 
Valg til bestyrelse: 
Forældrekreds: Torsten Junk 
Skolekreds:  Kia Jacobsen 
  Karin Jensen 
 
Suppleant forældrekreds Finn Lehmann 
Suppleant skolekreds Nina Frederiksen 
 
Det var ikke nødvendigt at tælle stemmer eftersom der ikke blev flere opstillet end der var behov for.  
 
Dorthe Johansen takkede af - og bestyrelsen sagde Dorthe mange tak for hendes store arbejde. 
 
Indkomne forslag: 

• Bestyrelsen ønsker at hæve skolepengene fra August måned med 50 kr. pr. elev samt øge 
søskenderabat med 25 kr. for barn nr. 2. Vedtaget med følgende stemmetal: 28 Ja, 1 nej samt 1 
blank. 

 
Evt. 

• Ib Jensen og Dorthe Hoffland har skaffet en sang anlæg til skolen. 
• Græsslåning bliver som sidste år – man kan slå græs i stedet for at gøre rent. (Egen plæneklipper) 
• Snak om 4 eller 5 grupper i skoleåret 2015 – bestyrelsen må se på antal elever der er indmeldt i 

slutningen af maj. 
• Ang. medlemskab af skolekredsen – alle de borgere der har lånt skolen penge i opstart er 

automatisk medlem og bestyrelsen har derfor besluttet at de ikke skal betale kontingent. Der var 
dog forslag om at det kunne man godt opkræve. 

• Der bliver lavet T-shirts med logo for friskolen. Det vil komme i E’Svenstruppe således at alle i byen 
har mulighed for at købe en. 

• Der blev foreslået at fet skal undersøges om friskolen har mulighed for at få at komme med i 
ordningen med støtte fra OK benzin kort (man mente at forsamlingshuset ikke længere var aktiv 
her) samt evt. sælge vin i Guderup Brugs. 


