
Referat af generalforsamling ved Freja Skolen den 21. september 2022 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

 

Helene valgt til ordstyrer og Gitte Fuglsang Kehl valgt som referent 

 

2. Beretning fra skolens liv og lærerkollegie, herunder også skolens økonomi v. skoleleder 

Gisela Lecaros-Lund 
 

Skoleleder Gisela Lecaros-Lund læste sin beretning op. Beretningen er vedlagt referatet som 

bilag. 

Der var spørgsmål fra salen omkring tilbagebetaling til BUVM og hvorfor. Det blev 

forklaret, at eftersom skolen – i en periode - ikke levede op til retningslinjerne for at drive 

skole, skal der tilbagetales for perioden. 

Spørgsmål til energiforbrug og hvordan skolen forholder sig. Gisela forklarede at budgettet 

er under revidering. 

 

3. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Bente Blanné 

 

Bente fremlagde den nye konstruktion, både i skolens bestyrelse og i den daglige ledelse. 

Skoleleder har indtil foråret 2022 været fuldtids lærer, ved siden af positionen som 

skoleleder. Nu er skoleleder fuldtidsleder og har dermed også forudsætninger for reelt at 

bedrive ledelse.  

Der vil fortsat ske opkvalificering af lærerne. 

Det skærpede tilsyn fortsætter og der vil være skærpet økonomisk tilsyn indtil skolen har 

afviklet gæld til BUVM. 

Der er planlagt Bazaraftener, foredrag, skuespil og flere sociale arrangementer for at sikre 

sammenhængskraften mellem skole og forældre. 

Der var spørgsmål fra salen om sammenhængen mellem børnehaven Alfehaven og skolen. 

Bente Blanné redegjorde for, at der fremadrettet ikke er personsammenfald i Alfehaven og 

Freja skolens bestyrelser. Det er 2 selvstændige enheder, der bor til leje hos samme udlejer. 

 

4. STUK v. Ditte Wenzel Pedersen.  

 

Ditte fortalte om forløbet siden sidste efterår. 

Der ses på undervisningen som det primære, herunder også folkestyrekravet. Der er, og har 

været, fokus på elever med særlige behov, den almindelige undervisning og stå mål med 

kravet. 

Der har også været stærkt fokus på ledelsen og kompetencerne i forhold til skoledrift. 

  

Efter partshøring i marts, med efterfølgende høringssvar i juni, besluttede STUK at give en 

række påbud, på grund af gode tiltag.  STUK anerkendte hermed, at skolen har evnet at 

iværksætte ændringer. 



Ændringerne er set indenfor den almindelige undervisning, hvor der er sket kompetenceløft. 

Ligeledes er der iværksat kortlægning af elever med behov for specialpædagogisk støtte, og 

ligeledes arbejdes med handleplaner med del- og slutmål.  

 

Der vil fortsat være tilsynsbesøg – både varslet og uanmeldt besøg vil finde sted. 

Siden august har der været 1 anmeldt og 1 uanmeldt besøg.  

Endelig afgørelse træffes forventeligt i november. 

 

Ditte Wentzel Pedersen anerkendte, at det er hårdt for skolens medarbejdere at være under 

tilsyn, men elevernes udbytte er i fokus. Skolen er godt på vej og nu skal det vise sig, at 

skolen kan fastholde indsatsen. Der skal være fokus på hvilke elever skolen kan rumme, 

med blik for de behov de enkelte elever har. Der er gode eksterne ressourcer tilknyttet og det 

lægger STUK vægt på. 

 

 

5. Valg til bestyrelsen:  

 

Valg af 1 skolekredsvalgt medlem.  

Sarah Lønskov Kohl er suppleant og opstiller nu til bestyrelsen 
Sarah Lønskov Kohl blev valgt. 

 

6. Vedtagelse af nye vedtægter for skolen 

 

Vedtægterne er udsendt med dagsordenen. 

Bente Blanné gennemgik de nye vedtægter.  

I forhold til de nuværende vedtægter er der 2 store ændringer: 

 Tidspunktet for generalforsamling, og dermed valg, flyttes fra efterår til maj måned.  

 Bestyrelsens sammensætning. 

Fra salen fremkom bekymring om tab af Steinerskole. Svar: Med de nye vedtægter kræves 2 

på hinanden følgende generalforsamlinger med simpelt flertal, før der kan ændres på 

værdigrundlag og formålsbeskrivelsen for skolen.  

 

Vedtægterne godkendt enstemmigt og er gældende efter underskrift og fremlæggelse på 

hjemmesiden. 

 

7. Eventuelt 

 

Spørgsmål til vedligeholdelsesplan og hvem der står for det. Gisela forklarede om 

klimaskærmen og Fondens forpligtelse herfor. Resten står skole og børnehave for. 

 

Konstruktionen ml. fonden og skole bør overvejes og er en løbende samtale. 

 

Helene erklærede generalforsamlingen for slut og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 



Referat af Forældrekredsmøde den 21. september 2022 
 

Bente bød velkommen til forældrekredsmødet 

Helene blev valgt som ordstyrer og Gitte blev valgt som referent. 

 

Der skal vælges et medlem til bestyrelsen. Bente er på valg og genvælges enstemmigt. 

 

Peter Kobbernagel vælges som 1. suppleant 

Benjamin Elleby vælges som 2. suppleant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


