
GENERALFORSAMLING 2022

Roskilde Katedralskole, 19. April, kl. 18.30

VELKOMMEN TIL

SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning

5. Bestyrelsens forelægger den reviderede årsrapport til orientering v./Mikael 

Breinholst, Kasserer

6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I udarbejdet af 

Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.

Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede 

vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022

Velkomst



SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN

BESTYRELSENS BERETNING
Skole med Glæde – Læring med Vilje



Skolen Bifrost er intet
uden alle de mange, der 
hjælper…

SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN



COVID-19
2021 og starten på 2022 stod på mange måder i 
skyggen af COVID-19

Det lykkedes at holde epidemien ude af skolen i store dele af perioden. 
• Det var ikke nødvendigt at lukke skolen
• Det var ikke nødvendigt at sende en eller flere klasser hjem

Da omicron kom indenfor dørene i januar 2022 
havde vi 10 dage med nødundervisning

Den megen sygdom har forstyrret
undervisningen i lange perioder



SKOLENS FORMÅL

Skolens formål 
Skolen Bifrost optager børn med dokumenteret høj 

begavelse. 

Vores målgruppe er børn med en IK fra omkring 130. 

Optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering, 

der baseres på personlige samtale(r), en 

besøgsperiode på skolen samt en test, som 

dokumenterer høj begavelse. 

Adgangsgivende tests
Børn under 6 år:
• WPPSI-IV eller RIAS kan anvendes, og skal være udført 

inden for det seneste år. 

Børn fra 6 år:
• WISC-V kan anvendes til at teste børn op til 15 år. 

WISC-V, WPPSI-IV og RIAS udføres af en autoriseret psykolog. 
Hvis barnet ikke er er testet med WISC-V på 
optagelsestidspunktet, kan skolen bede om en WISC-test inden 
4. klasse med det formål at afklare eventuelle styrker og 
svagheder i forhold til barnets læring.



Elevtal, elev-vandring & 
bestyrelsens kommentar

BESTYRELSENS BERETNING
Skole med Glæde – Læring med Vilje



Elev vandring 21´-22´
Begrebet elevvandring dækker over elever ind - elever ud.

Sammen med skoleledelsen har Bestyrelsen arbejdet for at få
en bedre forståelse af:

• hvad det er elever søger, når de kommer til skolen?
• hvorfor elever forlader skolen?
• hvilke klasser oplever vi søgning til?

• Vi har udarbejdet en velkomstfolder som alle forældre til
mulige elever modtager.  



Elev vandring 21´-22´

Status April 2022

Status per 10/8-2021 96
Status per 19/4-2022 96

Elever indskrevet fra august 2021- april 2022 38
Elever udskrevet fra august 2021- april 2022 35
Heraf elever udskrevet efter XGF´22 10 



Bestyrelsens kommentar
Fokus på det “rigtige match” i elevoptaget

Optagelsesproceduren er blevet skærpet
• Klart formuleret krav til test

Før optag helhedsvurderes
• skoleparathed, 
• sociale kompetancer, 
• “det rigtige match” 

At komme godt igang som ny elev
• Klar dialog mellem forældre og lærere
• Accept af at skoleskift er svært
• En kultur under opbygning

Vi skal optage elever, der er det rigtige
match – ikke bare mange elever!

Bestyrelsen



Personale

BESTYRELSENS BERETNING
Skole med Glæde – Læring med Vilje
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Sygefravær, fratrædelse og vikardækning 2021
Omfang & omkostning

Samlet antal udgiftsmåneder: 17,85

Den svære balancegang
Skolens tarv, Medarbejdernes tarv

Vi skal arbejde indenfor gældende
lovgivning og overenskomst.

MEN…
En lille skole kan ikke -og skal ikke- stå
på mål for samme sygefraværspolitik
som f.eks. mange folkeskoler har. 

Derfor arbejder skolelederen og
bestyrelsen med at nedbringe
sygefraværet og antallet af fratrædelser



Bestyrelsens kommentar

Styrket indsats for rekruttering og 
fastholdelse

• Svært at finde de kvalificerede medarbejdere
• Det rigtige match!
• Bestyrelsen har øget midlerne i 2022-budgettet til

undervisningsmaterialer og uddannelse af lærerene. 
Det er en nødvendig og rigtig investering i skolens
fremtid

• Samarbejde med rekrutteringsfirma
• Samarbejde med Mikkels Musikskole

• Anderkendelse af medarbejderne



Skolens profil
Kontaktforældre

&
Efter-skoletid-klubtilbud

BESTYRELSENS BERETNING
Skole med Glæde – Læring med Vilje



• Skolen har fået etableret kontaktforældreordning

• Rammerne omkring kontaktforældreordningen skal finde “sine 
ben”, men det er godt på vej

• Mange klasser har haft sociale aktiviteter

• Alle klasser har en facebook-gruppe for forældrene

Kontaktforældre



• Skolen har sit elevråd

• Alle klasser er repræsenteret

• Marie Louise & Emma er koordinatorer

• Vi glæder os til at elevrådet stiller forslag til bestyrelsen

ELEVRÅD



Skolen Bifrost bliver synlig..

Linked In FacebookNy hjemmeside • Skolen Bifrost Forældre
• Bifrost Pendlergruppe
• Klassegrupper



Frivillige klubtilbud

Skakklub – 0.-9. klasse
Drives af forældre (Mads Duus Hjortsøe & Jørn Hansen), hver anden mandag
(ulige uger) for både nybegyndere og øvede.

Skakhygge og –undervisning på højt niveau. Har flere gange deltaget ved
regionale og nationale mesterskaber med succes.

Avisklub – 3.-6. klasse
Drives af forælder (Pernille Nyvang Lager) hver anden tirsdag (lige uger) for 
nysgerrige børn, der elsker fordybelse.

Vi skriver skoleavis, laver fjollede øvelser og interviewer frøer og
borgmesteren.

Der er plads til flere!
Teater, Drama, Rollespil, Litteratur, Debat, Naturvidenskab, Bridge, Kor, 
Tegning etc. Fantasien har meget vide grænser på Bifrost.

Har du lyst til at starte en klub? Så sig til!



Bygningsforhold

BESTYRELSENS BERETNING
Skole med Glæde – Læring med Vilje



Bygningsforhold
• Bestyrelsen har bragt orden i forholdet til udlejer Freja A/S 

Depositum på 272.000 kr. var udestående fra august 2020. Dette er bragt i orden

• Skolens forbrugstal har været ukendte i perioden siden august 2020. Det er bragt i orden og nu 
reflekteret i budgettet

• Vi har fortsat en aftale med Freja A/S om option på bygn. 25

• RUC har stået for at lægge nyt fiberkabel ind i bygningen

• 1. salen er taget i brug, og Preben er igang med at skifte linoliumsgulvene der hvor de er mest slidt. 

• Vi skifter rengøringsselskab 1. maj. Vores nuværende partner var for dyr uden at kvaliteten stod mål
med udgiften

•

• Skolen vil invitere til en ARBEJDSWEEKEND inden sommerferien. Der skal males døre, males efter –
efter kunstugen☺ og indrettes fælleslokaler



Samarbejder

Idrætsundervisning 0.-5. klasse
KlubØst - Nymarksgaard

Fysik-/Kemiundervisning
Kristofferskolen

Konfirmationsundervisning
Trekroner Kirke – Himmelev Sogn

Skolen Bifrost

Fritidsklubtilbud 4.-7. klasse
KlubØst - Nymarksgaard

Vi har etableret
samarbejder omkring
undervisningslokaler og 
klubtilbud. 

Vi mangler fortsat
idrætsfaciliteter m. bad til
de ældste elever. 

Det er et indsatsområde!



Bestyrelsens afsluttende kommentar

Bestyrelsesperioden siden august har været præget af

• Fokus på økonomisk konsolidering, etablering af regnskabspraksis og oprydning

• Fokus på styrket elevoptag

• Fokus på rekruttering af de rigtige lærerkræfter til skolen

• Fokus på driften



Fra den afgående bestyrelse til den nye bestyrelse

• Ro på! Skolen er ved at finde sine ben. Ting tager tid…

• Fortsat fokus på økonomi – ingen økonomi, ingen skole

• Fokus på styrket elevoptag

• Fokus på rekruttering af de rigtige lærerkræfter til skolen

• Fokus på driften

• Understøt skolelederen og medarbejderne
– sammen med vores børn er de skolen



Bestyrelsens afsluttende kommentar

Tak for jeres opmærksomhed



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning
5. Bestyrelsens forelægger den reviderede årsrapport til orientering v./Mikael 

Breinholst, Kasserer

6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I udarbejdet af 

Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.

Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede 

vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022

PROGRAM



Skolelederens
beretning
19. april 2022

SKOLEN BIFROST  

FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE 
BØRN

Skole med glæde- læring med vilje



Indhold

• Udvikling fra sidste år til nu

• Bump på vejen

• Rekruttering og fastholdelse

• Kvalitet frem for kvantitet

• Undervisning af højtbegavede

• Fremtid



Sidste år:

Træerne 
vokser ikke 
ind i himlen

Store bump:

Personaleudskiftning

Corona

Nye elever og udskiftning

Etablering af procedurer

Opbygning af administration

Opbygning af pædagogisk og faglig 
kultur og viden



Udvikling Skolen Bifrost 2020-21

Opstart (fra år et – en glidende bevægelse)

Massiv uro og voldsomme episoder

Mangel på undervisningsmidler, viden om HB-børn, 

generelt mangel på viden om pædagogik, fælles retning, 

retningslinjer, politikker mv

Konsekvens:

Lukket om egen undervisning og egen praksis. Lille videndeling, få 

projekter. 

Gamle vaner overtager



Udvikling Skolen Bifrost 2021-22

Ture ud af huset

Bl.a. Vikingemarked, , Zoo

Roskilde bibliotek

Roskilde museum, Domkirken

Temauger:

Scienceuge

Udsmykning og motion

Fagdage

Teateruge (udsat)

Færdsel og førstehjælp

Tur hele skolen juni
Pædagogisk debat og pædagogisk udvikling på vej –

indtil corona



Udviklingsprocesser

Personaledage:

• Pædagogik og højtbegavede børn og 
forældre (feb 21 og maj 21)

• Højtbegavede og test (juli 21)

• Teamsamarbejde (aug 21)   
Kun en medarbejder med fra aug 20

• Principper og praksis (dec 21)

• Personaledage om læseplaner og 
teamsamarbejde (okt 21)

• Personaledage om professionelt 
teamsamarbejde ( jan 22)

• Personaledage om WISC-V og 
undervisning af højtbegavede. ( marts 22)  
4 nye siden august 2 siden januar

Lærermøder hver 2. mandag med 

pædagogisk og praktisk indhold 

Teammøder hver 2. mandag

Pædagogisk og praktisk indhold

Bemærk skolens værdier, 

pædagogik og praksis mv. er ikke 

givet på forhånd som fx 

Grundtvig friskole. Grøn friskole, 

Katolsk friskole osv.



Opbygning styringsredskaber og praksis
✓Anti mobbestrategi- lovpligtig

✓Værdiregelsæt – lovpligtig

✓APV (arbejdspladsvurdering)

✓Strømlinet optagelse

➢Læseplaner kommunikation

➢Læseplaner filosofi

➢Arbejdsmiljødrøftelse årlig 
lovpligtig – i år

➢OK21 – Leder og TR skal 
udarbejde et hav af 
dokumentation og aftaler



Rekruttering og…

Lærermangel fag og pædagogik

tysk, fransk, 

musik, håndværk/design

fysik/kemi, 

matematik, 

natur/teknologi



Fastholdelse?

Personalet skal

✓Have anerkendende 
systemisk/narrativt børnesyn

✓Ville lære om højtbegavede

✓Reflektere over egen praksis

✓Ville arbejde med 
undervisningsdifferentiering 
opad

✓ -og en mængde andet med 
glæde



Midgårdsormen

Støtte og skyggeskema med formål 

• Forebygge fravær

• Skabe stabilitet

• Spare penge

Samtidig fraværssamtaler og almindelige
ledelsesværktøjer

Med-udvalg arbejde for fremmøde



Kvalitet



Kvalitet handler om mange ting

Er ekstremt nysgerrige 

og har vilde, skøre ideer Spørgsmålene er:

Hvordan opfører de sig overfor 
kammerater?

Hvordan opfører de sig i 
undervisningen og i pauserne?

Kan de modtage vejledning?

Uden kvalitetselever- ingen 
kvalitetspersonale. Og omvendt 
Kun brandslukning 



Kvalitet

Holder af at lære 

og meget selvkritiske 

Spørgsmålene er:

Kan vi lære dem at lære?

Kan vi arbejde med 
arbejdsvanerne?

Vil de lære det, der skal læres i 
skolen og ikke kun egne 
interesser?



Kvalitet

Er intense og 
viser stærke holdninger og 
synspunkter, diskuterer i 
detaljer

Kan de lære at lytte og 
respektere andres holdninger?

Kan de acceptere ikke at 
diskutere alle opgaver?

Kan de arbejde med at styre 
temperamentet?

-Og kan de lade være med at 
slå?



Undervisning af højtbegavede

• Forelæsning er 
envejskommunikation, jeg 
ligeså godt kan læse selv

• Undervisning er replikation –
jeg har set det før, jeg keder 
mig



Vejledning – facilitering af læring

• Facilitering af læreprocesser i 
elever – De skal resonere og 
udfolde nuancer

• Feedback – vores lærer læser 
faktisk det vi laver

• Feedforward- vores lærer forventer 
vi udvikler os

• Motivation via interesser og 
projekter – Vores interesser er i 
orden

• Lære egne læringsstrategier at 
kende  - Vi skal videre på 
ungdomsuddannelse



Næste år på Bifrost

• Vi vokser med kvalitet

• Både elever og personale

• Fortsat pædagogisk og faglig 
udvikling (Klasseledelse, professionelt 
teamsamarbejde, øget viden om hb-børns 
læring)

• Flere projekter, mere 
fordybelse, flere ture

• Første afgangselever

• Mere skole med glæde –
læring med vilje



Skolen Bifrost

Skole med glæde

Læring med vilje



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning

5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til 

orientering v./Mikael Breinholst, Kasserer
6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I udarbejdet af 

Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.

Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede 

vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022

PROGRAM



Årsregnskab 2021
Ved økonomiudvalget:
Mikael Breinholst, Janus Rudolf og Liselotte Frost

SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN



Resultatopgørelsen

2021 2020

Statstilskud, i alt 4.731.496 1.448.604

Skolepenge og SFO 2.567.975 832.250

Andet 24.000 21.000

I alt indtægter 7.323.471 2.301.854

INDTÆGTER

2021 2020

Undervisning og pasning 6.040.425 2.071.604

Ejendomsdrift 1.056.706 649.125

Administration 932.542 499.655

Finansielle omkostninger 87.626 70.459

I alt udgifter 8.117.299 3.290.843

UDGIFTER

-793.828
-988.989 (2020)

ÅRETS RESULTAT

Skolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30



Balancen

AKTIVER

Skolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30

2021 2020
PASSIVER

2021 2020



Revisionen

Revisor har to bemærkninger til revisionen (punkt 147):

● Fortsat drift og det finansielle beredskab

● Påvirkningsrisiko ved modtagelse af donationer over kr. 20.000

Skolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30



Skolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30



ElevtalSkolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30

+45%

+23%



2021 Opsummeret

2021 ET EKSTRAORDINÆRT ÅR

● Året begyndte med ekstraordinære udgifter til udskiftning på sekretærposten

● Corona-nedlukning i foråret stoppede al optag fra ventelisten (og igen sidst på året)

● Investering i indretningen af 1. salen, væsentligt billigere end forventet i 2020 (tak, Preben)

● Ekstraordinære forhold omkring sygdom og ophør af ansættelser

● Andet halvår, fokus på økonomisk konsolidering, styrke bogholderi og regnskabspraksis

● Depositum på bygning samt forbrugsudgifter er bragt i orden

● Stor støtte fra forældregruppen til frivillig forudbetaling af skolepenge (tak)

Skolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30



2022 Budgettet

2022 BUDGET

● Overskud på driften

● Investering i efteruddannelse af personale og opgradering af undervisningsmaterialer

● “Fast vikar” koncept

● Ny aftale for rengøring

● Samme antal klasser på skolen efter sommerferien - nu med 9. klasse

● Bedre balance i antallet af børn på tværs af alle klasser

Skolen Bifrost, Generalforsamling 
Tirsdag den 19. juni 2022 kl. 18.30



Tak for jeres opmærksomhed!
kasserer@skolenbifrost.dk



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning

5. Bestyrelsens forelægger den reviderede årsrapport til orientering v./Mikael Breinholst, 

Kasserer

6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I 

udarbejdet af Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.
Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022
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SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING
GENERALFORSAMLING 2022
Skole med Glæde – Læring med Vilje



Forslag til vedtægtsændringer

Baggrund
Skolen har haft en turbulent start med uro om bestyrelsesarbejdet og to 

ekstraordinære generalforsamlinger på 18 måneder, 
hver gang med valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

De ekstraordinære generalforsamlinger afdækkede et demokratisk underskud 
i grundlaget for skolen.



Baggrund for forslaget

1) Skolens nuværende vedtægter beskriver ikke, hvordan generalforsamlings-
beslutninger gennemføres.

2) Nuværende vedtægter sikrer bestyrelsens mandat i hele valgperioden, med 
mindre bestyrelsen selv sætter sine mandater til valg – uanset hvad skolens 
forældrekreds måtte mene.

3) Nuværende vedtægter giver mindretal i bestyrelsen til forældre og flertal til 
forældrekredsen. Og lader bestyrelsen alene bestemme, hvem der kan være 
medlem af skolekredsen, som har flertallet.

4) Nuværende vedtægter afviger en del fra Friskolernes standardvedtægter, både i 
formuleringer og i formål.



Hvad kan vi gøre?

Tiltag:
Et arbejdsudvalg bestående af Niels Ziska, Henrik Solborg og Jesper Bonde har udarbejdet 
et udkast til nye vedtægter, som efter yderligere gennemarbejdelse i bestyrelsen nu 
præsenteres for generalforsamlingen. 

Udformningen af de nye vedtægter har haft flere overordnede mål:

1) At sikre ro omkring eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, så der er klare 
linjer for en værdig og demokratisk proces, bl.a. ved at en bestyrelse altid kan sættes 
på valg, hvis det virkelig er nødvendigt.

2) At sikre, at generalforsamlingen også har indflydelse på skolekredslistens medlemmer, 
samt at åbne skolekredsen for flere, fx bedsteforældre og papforældre.

3) At sikre forældreflertal i bestyrelsen.



Baggrund for forslaget

Ændringerne er omfattende i forhold til nuværende vedtægtssæt, hvorfor det 
hurtigt blev klart, at det var en fordel at tage udgangspunkt i Friskole Foreningens 
standardvedtægter frem for at forsøge at rette i det nuværende vedtægtssæt. 

Et udgangspunkt i friskolernes standardvedtægter betyder også, at vi benytter os af 
friskoleforeningens erfaring med udformning af friskolevedtæger der fungerer.

At ændringerne er omfattende, og at de baseres på et sæt standardvedtægter 
betyder også at de sættes til afstemning som en samlet pakke

Ændringerne er som sagt omfattende, men særlige ændringer vil blive fremhævet i 
det følgende.



Markante ændringer

Nuværende vedtægtssæt Nye vedtægtssæt

§5 Stk. 3. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Til
ekstraordinær generalforsamling skal der gives minimum 
7 dages varsel. Indkaldelsen sker som for ordinær 
generalforsamling og med opgivelse af dagsorden

Ekstraordinær generalforsamling
§6.
Stk. 1. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 
eller et flertal af medlemmer af forældrekredsen ønsker 
det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 
med mindst 7 dages varsel og ikke senere
end 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget et 
tilstrækkeligt antal tilkendegivelser med ønske om
ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker i øvrigt 
efter reglerne for en ordinær generalforsamling og med 
angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Generalforsamlingens dirigent, som vælges ved 
simpel stemmeflerhed, leder forsamlingen og afgør alle 
tvivlsspørgsmål i forbindelse hermed, herunder med 
hensyn til stemmeafgivelse og denne resultater



Markante ændringer

Nuværende vedtægtssæt Nye vedtægtssæt

§6 Stk. 1
[…] Bestyrelsens medlemmer kan ikke afsættes i 
funktionsperioden.

§8 Stk. 6. 
Ét, flere eller alle bestyrelsesmedlemmer kan 
afsættes i funktionsperioden, forudsat at et 
sådant mistillidsvotum fremgår af dagsordenen 
på en generalforsamling, og forudsat at
generalforsamlingen vedtager dette, hvilket kan 
ske med almindeligt stemmeflertal



Markante ændringer

Nuværende vedtægtssæt Nye vedtægtssæt

§4 Stk. 2. 
Skolekredsen består af personer uden for 
forældrekredsen med interesse i driften af skolen, 
der, af bestyrelsen, godkendes som medlemmer. 
Medlemskab af skolekredsen giver ikke stemmeret 
til generalforsamlingen. Skolen vedligeholder til 
enhver tid en liste over medlemmer af 
skolekredsen"

§4 stk. 6.
Skolekredsen består af personer uden for 
forældrekredsen med interesse i driften af skolen, 
og som af bestyrelsen godkendes som medlemmer. 

Bestyrelsens afslag på medlemskab af
skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen 
såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage,
som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.



Markante ændringer

Nuværende vedtægtssæt Nye vedtægtssæt

§6 stk 1
Bestyrelsen sammensættes af 3 medlemmer 
valgt af og blandt forældrekredsen og 4 
medlemmer valgt af forældrekredsen blandt 
skolekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes af 4 
medlemmer valgt af og blandt 
forældrekredsen og 3 medlemmer blandt 
skolekredsen valgt af forældrekredsen.
I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages 
lodtrækning.



Proces & afstemning

Vi skal have en debat, først med en gennemgang af spørgsmål per mail og så 
med spørgsmål fra salen.

Vi skal stemme om vedtægtsændringerne.

Hvis vedtægtsændringerne stemmes igennem, vil de blive uploadet til skolens 
hjemmeside med det samme, og de vil derfor have virkning allerede ved 
aftenens valg til skolebestyrelsen.



DEBAT

SPØRGSMÅL 
& 

KOMMENTARER



VEDTÆGTSÆNDRING GENERALFORSAMLING 2022

AFSTEMNING



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning

5. Bestyrelsens forelægger den reviderede årsrapport til orientering v./Mikael 

Breinholst, Kasserer

6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I udarbejdet af 

Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.

Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede 

vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022

PROGRAM



GENERALFORSAMLING 2022
PAUSE

SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning

5. Bestyrelsens forelægger den reviderede årsrapport til orientering v./Mikael 

Breinholst, Kasserer

6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I udarbejdet af 

Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.

Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede 

vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022

PROGRAM



GENERALFORSAMLING 2022

BESTYRELSEN

GENOPSTILLER

Liselotte Frost 
(Forældrekredssuppleant)

Janus Rudolf 
(Skolekreds)

Jesper Bonde 
(Forældrekreds)

UDTRÆDER

Jesper Platz 
(Skolekreds)

Jesper Bruun 
(Skolekredssuppleant)

Louise Strøyberg
(Skolekredssuppleant)

Fortsætter

FORÆLDREKREDS

Niels Ziska

Mikael Breinholst

SKOLEKREDS

Camilla Rask

Jesper Overgaard 
Nielsen



GENERALFORSAMLING 2022

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

FORÆLDREKREDS (x2)

JESPER BONDE (35)

ULLA KALLESØE (5)

CLAUS RYDKJÆR (10)

FORÆLDREKREDS
SUPPLEANT (x2)

LISELOTTE FROST (32)

ULLA KALLESØE (12)

SKOLEKREDS (x1)

JANUS RUDOLF
(valgt uden

modkandidat)

SKOLEKREDS
SUPPELANT (x2)

HENRIK SOLBORG
(valgt uden

modkandidat)



1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning v./Jesper Bonde, formand 

4. Ulla Olin, Skoleleder, aflægger beretning

5. Bestyrelsens forelægger den reviderede årsrapport til orientering v./Mikael 

Breinholst, Kasserer

6. Præsentation af revideret vedtægt for Skolen Bifrost SI/I udarbejdet af 

Skolens Bestyrelse, v./Niels Ziska og Jesper Bonde.

Bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen vedtager de reviderede 

vedtægter

7. Indkomne forslag

8. Pause

9. Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valg af suppleanter i forældrekredsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Valg af suppleanter i skolekredsen

10. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING 2022

Velkomst



GENERALFORSAMLING 2022

TAK FOR I AFTEN ☺

SKOLEN BIFROST 
FRISKOLE FOR HØJTBEGAVEDE BØRN


