
Kære forældre og skolekredsmedlemmer 
  
Hermed indkaldes I til generalforsamlingen den 18.6 kl.19:00 på skolen - se også vedhæft V1-V3. 
  
I år er tilmelding påkrævet – ikke med hensyn til maden, men med hensyn til afstandskravene... (vi er 
dog udtaget fra forsamlingsforbudet) 

 
Ved mindre der kommer store lempelser, kan det også være at en eller flere grupper skal deltage via 
’Skype’ video-konference fra forskellige klasseværelser. 
  
Hvis nogen vil stille op til noget på forhånd kan procedurene forkortes og personerne placeres derefter. 
  

Det kan også stemmes per fuldmagt hvis man vil undgå forsamlingen – dog kun i forældrekredsen. 
  

Svar gerne per mail ved at afkrydse/udfylde herunder (eller hent en seddel på kontoret): 
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_______________________________________ 

 
Tilmelding til Generalforsamling  (senest den 11.6.) 
 
Vi kommer med ____ person(er) 
 
Jeg vil stille op til bestyrelsen: ____ 
 

Jeg vil stille op som suppleant: ____ 
 
Jeg vil stille op som stemmetæller: ____ 

 
En/to af os vil stemme per fuldmagt:* ____ fuldmagt gives til _______________ 
 

*) Ved valg af tilsynsførende må fuldmagt kun gives til en man deler forældremyndighed med. 
 
Ellers kan alle forældre give fuldmagt til andre for at stemme om rengøringsoplæg og til valg af 
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter i forældrekredsen 

 
 
 



Øster Jølby Friskole  
& Fribørnehus  

Søndervej 43, 7950 Erslev  
Tel. 9774 1236 kontor@ojf.dk  
www.ojf.dk  
CVR 13528012  

Generalforsamling  
   i den selvejende institution Øster Jølby Friskole & Firbørnehus afholdes på skolen  

torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsen og skolelederen aflægger beretning 

4. Gennemgang af det reviderede regnskab til orientering (v/revisor) 

 

(derefter valgmøde i forældrekredsen med oplæg og afstemning omkring 
forældrerengøring)  

 

5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Skolekredsens valg af suppleanter 

7. Indkomne forslag (ingen) 

8. Eventuelt 

(Som det fremgik af brevet til forældrekredsen, vil dagsordenen blive ”afbrudt” af det 

særlige valgmøde, hvor kun forældre har stemmeret)   

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Øster Jølby Friskole 

Stefan Siegler 

http://www.ojf.dk/
http://www.ojf.dk/


 

 

 

(resten som i e-mail-teksten) 

 

I år er der tilmelding påkrævet – med hensyn til afstandskravene.  

Med mindre der kommer store lempelser kan det også være at en eller flere grupper 
skal deltage via ’Skype’ video-konference fra forskellige klasseværelser.  

Hvis nogen vil stille op til noget på forhånd kan proceduren forkortes og personerne 
placeres derefter. 

Det kan også stemmes per fuldmagt hvis man vil undgå forsamlingen – dog kun i 
forældrekredsen 

 

Tilmelding til Generalforsamling – senest 11.6. 

Øster Jølby Friskole og Børnehus 2020 
 

Vi kommer med   ____  person(er) 

Jeg vil stille op til bestyrelsen:  ____ 

Jeg vil stille op som suppleant: ____ 

Jeg vil stille op som stemmetæller:  ____ 

En/to af os vil stemme per fuldmagt:* ____   fuldmagt gives til ___________) 

*) Ved valg af tilsynsførende må fuldmagt kun gives til en man deler forældremyndighed med. 

Ellers kan alle forældre give fuldmagt til andre for at stemme om rengøringsoplæg og til valg af 
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter i forældrekredsen 

 

___________________________________________________________________________ 

 



Til forældrene ved Øster Jølby Friskole. 

Skolens vedtægter tilkendegiver, at der ved valg til skolebestyrelsen både foretages 
valg i skolekredsen og i forældrekredsen. Valghandlingen skal derfor foregå i to 
grupper: Først vælger forældrene 2 bestyrelsesmedlemer. Derefter vælger 
skolekredsen (forældre +  fremmødte fra skolekredsen) 2 medlemmer (eventuelt 
plus 1 suppleant). Til slut vælges en eller flere (resterede) suppleanter.  

Da forældrenes valg af bestyrelsesmedlem skal foregå på et særskilt møde, indkaldes 
I til dette med følgende dagsorden: 

Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19.00
1. Tilsynsførende aflægger beretning
2. Valg af tilsynsførende
3. Oplæg om forældrerengøring til afsteming
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleant
6. evt.

Dette møde ligger naturligvis sammen med generalforsamlingen, som så 
suspenderes, mens forældrekredsen foretager valgene. 

Vi håber, at rigtig mange vil møde frem, da det er vigtigt for bestyrelse og ansatte, 
at der er bred opbakning til dem, der påtager sig bestyrelsesarbejde.  På grund af de 
særlige omstændigheder i år vil vi dog også henvise på at det er muligt at stemme 
per fuldmagt som medlem af forældrekredsen.

Annoncen vedrørende selve generalforsamlingen er sendt ud til alle forældre 
sammen med denne invitation. Ved generalforsamlingen gennemgås årsregnskabet. 

Bestyrelsens sammensætning har været: 

Janni Schmücker Jensen (valgt af forældrekredsen  – på valg i 2021)

Paw Olesen     
Stefan Siegler 
Sara  Poulsen

(valgt af skolekredsen        – på valg i 2021)     
(valgt af forældrekredsen  – på valg i år)
(valgt af skolekredsen         – udtrådt i maj)

Anni Bonde Vester            (valgt af forældrekredsen   – udtræder)
Maja Enoksen (valgt af skolekredsen         – udtræder)

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Lars Lundt  (valgt af skolekredsen        – på valg i 2021)

stefan
Udstregning



 

JSJ, ABV, SK, StS, 22.3.20 
 

 

 

 
 
Kære forældre på Øster Jølby Friskole 
 
 
På Øster Jølby Friskole har “forældrehjælp” altid været en del af pakken.  Dvs. at man den dag 

man skriver sit barn op på skolen, også indvilliger i at hjælpe til på skolen med forskellige praktiske 

forhold. Det gælder blandt andet alm. forældrerengøring, hovedrengøring og også arbejdslørdag.  

 

Den hjælp man som friskole får fra forældrene, er helt uundværlig og ikke noget skolen “bare” kan 

gå ud og købe sig til. Selvfølgelig er meget af det som handler om økonomi - de penge skolen ikke 

bruger på rengøring, vedligeholdelsesprojekter lavet på arbejdslørdag mm. kommer jeres børn til 

gode på mange måder.  

Dels er det af mange gode grunde dejligt og godt at møde ind til en rengjort skole mandag morgen 

- det tænker vi ikke, at der kan være uenighed omkring ;-)  

Vi skal holde vores skole pæn og rar at være på, men et godt indeklima er også vigtig for vores 

børn.  
 

Derfor skal I vide, at der sættes utrolig stor pris på den indsats der gives hver weekend af jer 

forældre. Måske tænker de fleste børn ikke over det i hverdagen, men mon ikke de ville lægge 

mærke til det, hvis det pludselig ikke fandt sted ;-) 
 

Når vi alligevel har brug for at tage emnet op på kommende generalforsamling, er det fordi, at det 

hele ikke forløber helt som ønsket. Det er ikke en ny problematik, men henover årene har der 

været gjort forskellige tiltag, der skulle forbedre situationen. Det har desværre ikke vist sig at være 

nok. Derfor vil vi nu bede jer forældre om at tage stilling til et par forslag fra bestyrelsen. 

Forslagene er lavet ud fra ønsker fra forældre, der har henvendt sig på baggrund af dårlige 

oplevelser med rengøring på skolen. 
 
 
 
 

  



 

JSJ, ABV, SK, StS, 22.3.20 
 

 

 

 
 

Planlagte Ændringer i Forhold til Forældrerengøring fra 8/2020 

Det er børnenes navne som står på listen med datoerne. Dvs. det er forældrene til disse børn, som er 
ansvarlige for at nogen kommer.  Det er underordnet om det er papforældre eller med store børn, bare det 
bliver gjort.  

Rengøringszonen er fastlagt ved farve inde på skemaet, så de enkelte forældre ved, hvor de skal gøre rent – 
også hvis de kommer lørdag eller søndag.   

Man må gerne få sin familie til at hjælpe. Men ikke uvildige der ikke har sin gang på skolen, idet nøglekortet 
er familiens. Der er ingen interesse i, at der færdes fremmede mennesker på skolen uden for skoletiden.  

 

Betalingen 

Der bliver med jævne mellemrum ytret ønske om, at skolen køber professionel rengøring eller at enkelte 
kan købe sig fra at gøre rent. Det sidste mødte dog meget modstand, fordi det ikke var i skolens ånd. 

Der er indhentet tilbud fra 2 professionelle uvildige rengøringsfirmaer. Deres tilbud er meget enstemmige. 
Det er dyrt, og det er ikke aktuelt at skolen køber sig til det. 

Siden der er stor utilfredshed med, at forældre udebliver fra rengøringen, uden at det har en konsekvens, 
vil bestyrelsen fremlægge 2 forslag til afstemning: 

 

1. Forslag 

Udeblivelse vil få en konsekvens i form af betaling på 1000 kr. 

Det vil blive muligt at betale sig fra rengøring på forhånd (helst til begge rengøringsweekender ift. 
Planlægning af professionel rengøring) 

 

2. Forslag 

Forudbetaling for rengøring med skolepengene i september og marts måned. A 1000 kr. Disse penge vil 
blive refunderet efter forældrene har udført rengøringen. 

Det vil også blive muligt at betale sig fra rengøringen – ved at give besked på forhånd. 

 


