Generalforsamling på Freja Skolen (indkaldelse)
Kære forældre på Freja Skolen
Tiden for vores generalforsamling nærmer sig.

Pga. situationen med Covid-19 har vi valgt, at tænke anderledes, så vi ikke udsætter skolen for en øget
smitterisiko. På denne måde håber vi, at vi kan være med til at sikre, at risikoen for, at vi igen skal lukke hele
skolen og gå tilbage til hjemmeundervisning bliver minimeret.
Dette er udelukkende ud fra et forsigtighedsprincip, da det centrale for vores skole er, at eleverne kan møde
op til en normal undervisning.

For at bestyrelsen kan arbejde juridisk korrekt, er det dog vigtigt, at vi får afholdt et valg af hhv.:





1 forældrevalgt bestyrelsesmedlem
o Bente Blanné (mor til Smilla i 2. klasse og Ronja i 4. klasse) er på valg, og ønsker genvalg.
Bestyrelsen anbefaler at Bente genvælges.
1 forældrevalgt suppleant
o Jonas Binladen (far til Baltazar i 2. klasse) ønsker at stille op.

Derfor har vi i stedet for en traditionel generalforsamling, valgt at gøre følgende:



De obligatoriske beretningerne kan læses her:

Skoleleder, lærerkollegiet og Skolens liv: https://freja-skolen.dk/wpcontent/uploads/2020/09/skolelederberetning-for-skole%C3%A5ret-2019-20.pdf

Tilsynsførende: https://freja-skolen.dk/wp-content/uploads/2020/07/Tilsynserkl%C3%A6ring-2019-20.pdf

Formanden: https://freja-skolen.dk/wp-content/uploads/2020/09/Formandens-beretning-for-2019.pdf

Skolens årsregnskab for 2019 kan læses her: https://freja-skolen.dk/wpcontent/uploads/2020/08/2019_%C3%85rsrapport_Freja_Skolen.pdf

Er der nogen spørgsmål til disse, så kan de sendes til: bestyrelse@freja-skolen.dk

Valget af ovenstående medlemmer sker på følgende måde:



Forberedelse:

Vi skal bede Jer om at vende tilbage på følgende mail, hvis I ønsker at stille op til bestyrelsen:
bestyrelse@freja-skolen.dk
Ønsker I at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem, skal I mærke mailen med: ”Jeg ønsker at stille til valg
til bestyrelsen som Bestyrelsesmedlem” samt skrive jeres fulde navn.

Ønsker I at stille op som suppleant, skal I mærke mailen med: ”Jeg ønsker at stille til valg til bestyrelsen som
Suppleant” samt skrive jeres fulde navn.

Vi skal have Jeres mail med evt. ønske om opstilling inden d. 11/9 2020

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Bente Blanné, som ønsker genvalg som forældrevalgt bestyrelsesmedlem.



Afholdelse af valg:

Efter d. 11/9 udsender vi stemmesedler til alle forældre, hvorpå der er oplistet de personer, som ønsker at
stille op til valg.

Disse stemmesedler skal lægges i en medfølgende mærket kuvert, og gives til klasselæreren. Klasselæreren
sørger for, at give dem videre til skolelederen.

Klasselæreren skal have Jeres stemmeseddel senest d. 23/9 2020.

Konvolutterne med stemmesedlerne vil blive åbnet af bestyrelsen. Processen vil blive dokumenteret og
valgresultatet vil blive offentliggjort på mail til alle forældre.

Afslutning:
Mange skoler vælger i år at udsætte deres generalforsamlinger. Vi har med ovenstående overholdt de ting,
som vi skal ifølge skolens vedtægter omkring generalforsamlingen; så har vi mulighed for at komme videre i
forhold til det administrative arbejde, samt bestyrelsesarbejde.

Vi vil ved en senere lejlighed indkalde til møde, når forholdene tillader det, og tale om de emner og
spørgsmål, der måtte være.

Hvis der er nogen af Jer forældre, som har spørgsmål eller indsigelser til denne fremgangsmåde, så skal I
skrive til bestyrelsen på mail: bestyrelse@freja-skolen.dk senest d. 9/9.

Med venlig hilsen bestyrelsen på Freja Skolen

