
 

 

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling på Regnbueskolen onsdag 
den 15. april 2015 

Hammel, den 27. marts 2015 
 
Fællesspisning kl. 18.00 
Der er gratis fællesspisning kl. 18.00, hvor den afgående bestyrelse laver mad. Tag gerne 
børnene med (der er dog ikke pasning til børnene, når forældremødet starter.) 
 
Forældremøde kl. 19.00 
 
Der er i tiden stor fokus på uddannelse i almindelighed og grundskolen i særdeleshed. Det 
fyger med analyser, holdninger og mere eller mindre velunderbyggede teorier og forslag! 
 
Vores friskole – Regnbueskolen er en del af samfundet men vi har, til forskel fra folkesko-
len, en mulighed for at navigere efter vores eget kompas og praktisere læring som vi selv 
ønsker det. Det synes vi faktisk vi lykkedes rigtig godt med! Regnbueskolen er er godt 
sted! Derfor er vores vision heller ikke til debat! Men Regnbueskolen skal selvfølgelig sta-
dig udvikle sig og derfor vil vi rigtig gerne i dialog med alle forældre om, hvorfor Regn-
bueskolen fortsat vælges til – af både ”gamle” og rigtig mange nye forældre! 
 
På forældremødet vil vi gerne tage denne dialog i form af en snak rundt ved bordene. Be-
styrelsesmedlemmerne vil skifte bord nogle gange undervejs. Vi vil ikke slutte af med fæl-
les konklusioner eller lignende det vigtigste er at vi får den gode dialog rundt ved bor-
dene! 
 
 
Generalforsamlingen kl. 20.00: 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen aflægger beretning, debat om beretningen. 

 Tilsynsførendes rapport fremlægges. 

 Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab og budget til orientering. 

o Regnskab og budget ligger til gennemsyn for interesserede på skolens kontor 
en uge før generalforsamlingen. 

 Godkendelse af nye vedtægter. 

o Vedtægterne er opdateret med formalia – Favrskov i stedet for Hammel 
kommune osv. En formulering om antal børn på skolen er ændret. 

 Forældrekredsens valg af 1 bestyrelsesmedlem 

 Skolekredsens valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

 Forældrekredsens valg af 1 suppleant 



 

 

 Skolekredsens valg af 1 suppleant 
 
Følgende er på valg: 
 

 Gro Eriksen (skolekredsvalgt)  

 Thomas Sørensen (skolekredsvalgt) 

 Jørgen Helstrup (skolekredsvalgt) 

 Jesper Sørensen (forældrekredsvalgt suppleant) 

 Helge Sørensen er desuden trådt ud af bestyrelsen i årets løb. Per Bejder er som 
skolekredsvalgt suppleant trådt ind i Helges valgperiode, og er dermed først på 
valg næste år. Derfor skal der nyvælges en skolekredsvalgt suppleant. 
 
 

 Indkomne forslag  

 Eventuelt 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer den 15. april!! 

 

På bestyrelsens vegne – Torben Wiborg  


