Ordinær generalforsamling
Forlev friskole. 15/3 2018
Der er mødt 24 stemmeberettigede skolekredsmedlemmer.
Vi starter med at synge “Hist hvor vejen slår en bugt”.
1. Valg af dirigent og stemmetællere:
Michael Lundegaard vælges som dirigent.
Stemmetællere er Lone Rehder & Pernille Rademakers
2. Niels Christian beretter:
Der fortælles om skoleårets begivenheder, b.la. fælles lejrskole for indskolingen, Skole-OL osv.
Endvidere om en kedelig tendens, hvor Forlev Friskole også er ramt, nemlig en stigning af børn
med psykiske problemer. (180 børn i Slagelse kommune, som ikke kan gå regelmæssigt i skole)
Der oplyses om muligheden for at vi kan rammes af lockout, der håbes naturligvis på en løsning.
3. Bestyrelsen beretter:
Carsten fortæller om sagen til børnehaven.
Henning spørger til, hvordan 7. klasse skal nå det de skal, fordi det i efteråret har været en meget
turbulent tid med udskiftning af lærere og mange vikarer. NC beretter, at der nu er ro på i klassen
og takker for opbakning fra forældre og elever. Han fortæller, at han mener der er ro på, og at lærer føler det køre igen, og at man er sikker på, at pensum nok skal nås.
Kasper Duborg: hvordan der skal normeres til den nye børnehave, og hvordan det skal køre. Carsten svarer, at vi gerne vil op i antal af børn. Peter tilføjer, at vi har haft andre med erfaring, ind
over og holdt møder med dem. Gitte Gadegaard spørger også til, hvordan vi vil starte op, og om vi
kan regne med at det bliver kompetente ansatte til at starte op, og vi svarer, at vi
naturligvis starter op meget stille og med en uddannet (og gerne erfaren) leder. Hanne Rehder
spørger til ½-timers-modulerne. NC svarer, at der er evalueret på dem, men at fordelene er større
end ulemperne.
Lone Rehder (skolekredsen) spørger til ejerskab for skolen tema.
4. Regnskab fremlægges.
Carsten gennemgår det. Se bilag.
Budgettet for 2018 fremlægges, i store træk. Se bilag
5. Valg af skolekredsens medlemmer og suppleanter
På valg er Peter Bech - og han genvælges. Henning Nielsen bliver suppleant for 1 år.
6. Forslag.
Ingen.
7. Eventuelt:
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Takketale og overbringelse af gavekurve til Carsten og Vivi.
Valgmøde for forældrekredsen med 21 stemmeberettigede forældre
1. Valg af dirigent og stemmetæller:
Michael Lundegaard. Lone og Pernille som stemmetællere.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Vivi genopstiller ikke
Forslag: Rikke Friberg - Christian Jensen - Gitte Gadegaard.
Efter skriftlig afstemning bliver resultatet: Rikke Friberg vælges for 3 år, Gitte Gadegaard for 2 år,
og Christian Jensen vælges som suppleant for 1 år.
3. Beretning fra tilsynsførende Helle Kirkelund.
Hun fortæller, der kommer ny måde, hvorpå man beretter. Det skal fremover være digitalt, og det
kan fremadrettet læses online efter d. 1/5 2018. Helle fortæller endvidere at hun har været på
besøg 4 gange på det år. Det er en gang mere end man forventer, fordi hun gerne lige ville finde
ud af, hvem vi var, og både lærere og elever skulle se, hvem hun var.
Hun fortæller, at fagligheden er lige, hvor den skal være og efter gældende
krav. Både hvad angår elever men også undervisningen.
Efter generalforsamlingen gik den nye bestyrelse til konstituerende møde:
Peter Bech forklarede lidt om, hvad vi har af opgaver, både igangværende og
fremadrettede. De nyvalgte medlemmer gennemlæste og underskrev bestyrelsens loyalitets- og
tavshedserklæring. Vi fik en “hyggelig” snak, hvorefter det besluttedes at:
Betina Blicher-Nordkvist vælges som bestyrelsens nye Formand
Peter Bech vælges som bestyrelsens nye næstformand
Kitt Krogh Riis vælges som bestyrelsens sekretær
Referent: Kitt Krogh Riis

