
 

  
 

 
 

 

 
Nr. Asmindrup Friskole  
Asmindrupvej 38 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf.: 59328100 
E-mail:  

 
Emne: 
Referat af generalforsamling 03. April 2017 
 

Til stede:   

Jesper Ilsø 
- Formand 

Michael Aaquist 
- Bestyrelsesmedlem 

Birgitte Crawford 
- Bestyrelsesmedlem 

Jeanette H. Olsen 
- Næstformand/sekretær 

Monica B. Kristensen 
- Bestyrelsesmedlem 

-  

Maria B. Christiansen 
- Bestyrelsesmedlem 

Finn Jensen 
- Bestyrelsesmedlem 

 

 
 

  

   

Morten Juul Pedersen 
- Skoleleder 

 

  

Ikke til stede:  

Jens Mulvad 
- Suppleant 

Janne Petersson 
- Lærerrepræsentant 

 

  
 

 
 

 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

1. Valg af dirigent/referent 
samt stemmetællere 

Dirigent: Morten Møller 

Referent: Maria Brandt Christiansen 

Stemmetæller: Michael Aaquist og Søren Fertin 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

2. Skoleleders beretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning, pædagogik og personale 

 I 2016 har det primære fokus været konsolidering. Vi 
var vokset ud af pavillonerne, og vi har vægtet en rolig 
hverdag, kontinuitet i klasserne, lukket for indskrivnin-
ger – fokus på trivsel, undervisning og profil.  

 I 2016 fik vi ansat Maria til vores Juniorklub, og det har 
i høj grad udviklet sig fra en ”pasningsordning” til et 
pædagogisk tilbud! 

 I 2016 fik vi færdiggjort vores sundhedsvejledning, en 
proces som har været lang, med mange drøftelser i per-
sonalegruppen, pædagogisk udvalg og i bestyrelsen. 

Samarbejde med øvrige 

 Friskolen har i stigende grad et velfungerende samar-
bejde med lokalmiljøet i Odsherred Kommune.  

 Vi får nu så mange spændende undervisningstilbud, at 
vi bliver nu nødt til at sortere i nogle af dem.  

http://www.asmindrup-friskole.dk/logo.html
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 Vi har fået opbygget et rigtigt godt samarbejde med 
Odsherred Naturskole samt med flere andre kulturinsti-
tutioner i Odsherred Kommune – herunder bibliote-
kerne og kulturforvaltningen.  

 I 2016 var friskolen med i GEO-kids, og jeg vil opfordre 
jer alle til at tage forbi shelterpladsen i Veddinge Bak-
ker, det er et fantastisk syn at se de mange flotte ma-
sker. 

 Friskolen har ligeledes fået et samarbejde i gang med de 
kommunale skoler og deltager både i den årlige skole-
stafet samt i SFO OL. 

Ny ledelsesstruktur 

 Ved skoleårets start er der blevet ændret på ledelses-
strukturen, idet Torben blev ansat som viceskoleleder, 
så jeg og Torben nu er et ledelsesteam. Det syntes vi 
fungerer rigtigt fint. 

Ændret fokus 

 Andre igangværende projekter er blevet sat på standby, 
blandt andet skolens trivselspolitik og vores undervis-
ningsmiljøvurdering. Det skyldes den store og spæn-
dende opgave: skoleflytning. 

Skolekøb og Flytteproces 

 I julen 2015 blev vi kontaktet af borgmester Thomas 
Adelsskov, i forhold til et muligt køb af skolebygnin-
gerne, og siden da har skoleflytningen været en væsent-
lig del af bestyrelsen og skoleledelsens opgaver. 

 Da byrådet i foråret 2016 træf den endelige beslutning 
begyndte et større proces og koordineringsarbejde i for-
hold til de mange praktiske og pædagogiske opgaver i 
forbindelse med en skoleflytning. 

 Siden august har skolens ansatte arbejdet på at få styr 
på de mange pædagogiske forhold, som gør sig gæl-
dende i en så stor flytteproces, både i forhold til lokale-
indretning, undervisningsstruktur samt daglig struktur 
– en yderst omfattende proces, som har krævet meget 
mødeaktivitet på kryds og tværs. 

 Samtidig blev der nedsat en Styregruppe til renovering 
af skolebygningerne, hvilket ligeledes har været en stor 
opgave for både forældre, ledelse og friskolens ansatte. 

 I efteråret og hen over julen er der blevet brugt mange 
ressourcer på skoleflytningen, og i december fik vi ansat 
vores pedel Finn, som passer godt på vores bygninger. 

 Den 16. januar 2017 blev der holdt indvielse. En stor del 
af den historie kender I, da I alle har været en væsentlig 
del af processen. 

 Jeg vil gerne benytte lejligheden til igen at takke jer for 
den fantastisk flotte forældreindsats. 
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 Elevråd: I processen har vi forsøgt at involvere ele-
verne i det omfang som har været muligt, så de ligeledes 
har fået ejerskab til de nye omgivelser.  

 
Elevrådet har i efteråret haft fokus på vigtige traditio-
ner, som de og deres klassekammerater ønsker at fast-
holde samt afdækket ønsker til nye ting på friskolen. 
Forhold som elevrådet nu arbejder videre med. 

Forventninger til det kommende år. 
Elevtal: 

 Den 5. september 2016 158 elever – samme status dags 
dato 

Indskrivninger: 

 Bestyrelsen har besluttet, at friskolens fremtidige klas-
sekvotienter kan være på 18-20 elever.  

 Frem mod sommerferien vil vi have besøg i nogle af 
klasserne – en rolig proces.  

 Forventede elevtal til skoleår 2017-2018: ca. 175 elever 
Personale 

 Vi har pr. 1. januar ansat Mette Køjer Jørgensen i Fri-
skolens SFO 

 Friskolen skal pr. 1. august 2017 ansætte endnu en læ-
rer, da skolen går fra 9 til 10 klasser.  

 Vi har i sidste uge afsluttet ansættelsessamtaler, der var 
flere kompetente ansøgere og I vil få besked om ansæt-
telse, når ansættelsespapirer er underskrevet. 

 I forhold til rengøring, er der indgået et samarbejde 
med ISS, hvilket betyder, at vi i fredags tog afsked med 
vores rengøringsdame Gitte. 

Skolens profil: 

 Friskolens primære opgave bliver, at holde fokus på 
trivsel, faglighed, undervisningsprofil og arbejdsmiljø.  

 Fredag d. 21. april har bestyrelse og skolens ansatte pæ-
dagogisk dag, hvor vi sammen skal drøfte fremtidig sko-
leudvikling i forhold til udeundervisning, trivsel og fag-
lighed. 

 PU vil i indeværende kalenderår samarbejde med besty-
relse og arbejde på at få færdiggjort friskolens trivsels-
politik. 

 Elevernes undervisningsmiljøvurdering skal evalueres 
sammen med eleverne i efteråret 2017. 

 Vi vil have fokus på vores nye udearealer, både i forhold 
til udeundervisning, bevægelse og fritid. 
Den proces sætter vi turbo på lørdag d. 20. maj, hvor 
bestyrelsen indkalder til arbejdslørdag. Jeg håber, at I 
alle har sat et stort X i kalenderen. 

Afrunding:  

 Friskolen oplever fortsat en meget positiv stemning på 
og omkring skolen, både blandt elever, personale og for-
ældre. Flere elevhenvendelser. PROFILEN i fokus 
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Formandens beretning 

 Til skoleår 2018/2019 har vi en fuld børnehaveklasse 

 Til skoleår 2019/2020 har vi 10 elever indskrevet  

 Til skoleår 2020/2021 har vi 9 elever indskrevet  

 Til skoleår 2021/2022 har vi 10 elever indskrevet  

 Det er vigtigt fortsat have fokus på udvikling og profile-
ring, så interessen for friskolen bevares.  

 Så bliv endelig ved med at fortælle de gode historier ude 
i byen!  
Ting kan hurtigt ændre sig, og det er derfor vigtigt, at vi 
fortsat arbejder tæt sammen om vores fælles friskole. 
Forældreengagementet og jeres opbakning er uundvær-
lig! 

 
Tak for endnu et fantastisk år på Nr. Asmindrup Friskole! 

 

Vi afsluttede en epoke ved pavillonerne og flyttede i de øn-
skede rammer. 
Jens stod i spidsen for forhandlingen med kommunen og 
fik det finansielle i hus.  
Vi takker for hans store arbejde.  
 
Alt i alt har vi givet omkring 9 mio. for skolen. Det havde 
været en del dyrere, hvis ikke I forældre havde hjulpet så 
meget. 
En stor tak til forældre og STYG. 
 
Bestyrelsen har i 2016 haft brug for suppleanterne, som 
trådte ind som bestyrelsesmedlemmer. I 2016 har 75% af 
bestyrelsesarbejdet handlet om skolekøb.  
Vi havde budgetworkshop i november 2016, hvor vi beslut-
tede at hæve skolepengene. Der blev taget beslutning om 
ansættelse af pedel, øget undervisningsmateriale og rengø-
ring. 
Fremtidige bestyrelsespunkter/fokus/mål: Sikre profilen, 
udvikling af udeskolen, sikre rentabel drift af skolen, be-
vare den gode ånd og trivsel. 

 

Vi sætter stor pris på Støtteforeningens gode arbejde og an-
befaler alle støtter op om den.   

 
Husk arbejdsdagen d. 20. maj. 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

3. Gennemgang af revideret 
årsrapport v/revisor Tho-
mas Kjær 

Revisor Thomas Kjær fremlagde regnskabet i hovedtal. 
Endvidere blev gengivet pengestrømsanalyse.  
Alt i alt finder revisoren budgettet fornuftigt.  Det er vigtigt, 
at vi fremadrettet sætter fokus på arbejdskapitalen.  
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Pkt.  Bemærkninger  

4. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer t/forældrekredsen 

3 repræsentanter 

2 suppleanter 

Vi kunne her nøjes med et valg, da alle fremmødte var ”bio-
logiske” forældre.  
 
Ønskede at stille op til bestyrelsen:  
Jesper Ilsø, ønskede genvalg 
Birgitte Crawfurd, ønskede genvalg 
 
Mathias Nielsen 
Brian Jensen 
 
Valgt ind blev:  
Jesper Ilsø 
Birgitte Crawfurd 
Mathias Nielsen 
 
Ønskede at stille op som suppleanter:  
Brian Jensen  
Dennis Kim Høilund 
Lars Kurt Nielsen 
  
Valgt til suppleanter blev 
1. Supplant Brian Jensen 
2. Supplant Dennis Kim Høilund 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

5. Indkomne forslag Ingen 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

6. Evt. Tilsynsførende: 
Bestyrelsen foreslår, at man fortsætter med Aksel Goth som 
tilsynsførende. 
Der vil være valg af tilsynsførende på arbejdsdagen d. 20. maj. 

 

Godkendelse af referat:     

Jesper Ilsø 
- Formand 

 
 

 
 
 
 

Michael Aaquist 
- Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 

Birgitte Crawford 
- Bestyrelsesmedlem 

Jeanette H. Olsen 
- Næstformand/Sekretær 

Monica B. Kristensen 
- Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 

Jens Mulvad 
- Suppleant 

 

Maria B. Christiansen 
- Bestyrelsesmedlem 

Finn Jensen 
- Bestyrelsesmedlem 

-  

  
 

 
Morten Juul Pedersen 

- Skoleleder 
 

Janne Petersson 
Lærerrepræsentant 
 
 
 

 

 


