
Indkaldelse til skolens ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 
 
Hermed indkaldes alle forældre og ansatte på Roskilde Lilleskole til årets generalforsamling, jf. § 6 i 
vedtægterne for RLS. Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 på skolen torsdag den 26. marts 2020. Men 
der sker en masse inden da, så alle er meget velkomne fra kl. 17.30. 
 
Generalforsamlingen er et højdepunkt i den del af skolens liv, som forældrene kan deltage i. Stemningen er 
præget af den fælles iver og interesse for at gøre RLS til den bedste skole for lige netop vores børn. Og så 
serveres der både et varmt måltid mad og siden kaffe, te og småkager. 
 
Så kom og vær med! Sidste år var vi omkring 50 deltagere, og vi håber på at blive endnu flere i år. Det er 
faktisk en forældrepligt… http://www.roskildelilleskole.dk/forventninger-til-foraldre 
 
På generalforsamlingen i år skal vi bl.a. drøfte den nye indskoling og de nye lokaler, den kræver. Vi skal også 
vende skolens forhold i al almindelighed, helt som vi plejer. Dvs. økonomien (skolepenge, lærerbemanding, 
rejser, musikundervisning, cykelstier eller hvad der nu giver anledning til bemærkninger), undervisningens 
kvalitet og skolen som andet og mere end blot et sted for indlæring. Måske også samarbejdet mellem 
forældre, lærere og ledelse, kommunikation og børnehavens rolle i skolens liv? Skolens særlige kultur? Det 
afhænger helt af de fremmødte. 
  
I, som kommer, er med til at sætte dagsordenen for bestyrelsens arbejde i det kommende år, ligesom I er 
med til at vælge bestyrelsen og den interne revisor.  
 
Vi har med stor succes siden 2015 lavet en ”opvarmning” til generalforsamlingen for alle interesserede: kl. 
17.30-18.30 vil der være 3 x 20 minutters oplæg/orientering fra de tre lærerteams. Tanken er, at I som 
forældre på denne måde kan få indblik i andet og mere end de emner, der normalt er tid til på de enkelte 
gruppers og klassers forældremøder. Og det virker: Bare spørg dem, der var med sidste år og årene før! 
 
Kl. 18.30 er der fællesspisning i overbygningens storrum, og kl. 19 starter så selve generalforsamlingen 
samme sted. Det er gratis at spise med og naturligvis også gratis at deltage i det hele taget. Tilmelding er ikke 
nødvendig. 
 
På generalforsamlingen er dagsordenen foreløbig som følger: 
 

1. Valg af mødeleder og referent 
2. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne år (herunder den tilsynsførendes beretning om sit 

tilsyn) 
3. Forelæggelse af årsregnskabet til orientering 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af den ikke-statsautoriserede revisor  
7. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal indsendes til bestyrelsen (via skolelederen på Viggo eller til 
formanden på e-mail: thr@njordlaw.com) senest tre uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. marts 
2020 kl. 12. Gerne et par dage før: Bestyrelsen behandler alle forslag, der modtages senest den 3. marts, på 
sit møde den 3. marts 2020 og sender så en endelig dagsorden ud på Viggo senest en uge før 
generalforsamlingen. 
 



Der skal også vælges et bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Alle valg foregår efter reglerne i 
bekendtgørelse om valg af tilsynsførende, hvad der bl.a. indebærer, at de personlige stemmetal bestemmer 
rækkefølgen af de valgte. Se mere i vedtægternes § 7, hvor I også kan læse om fuldmagter m.v. Vedtægterne 
findes på hjemmesiden: http://www.roskildelilleskole.dk/skolens-vedtagter 
 
De ikke længere helt nye regler (vedtaget i 2014) for valg af bestyrelse betyder, at der hvert år skal vælges et 
bestyrelsesmedlem for tre år og to suppleanter for hvert ét år. Alle forældre, der kunne tænke sig at blive 
valgt til bestyrelsen, opfordres til at melde sig. Kontakt gerne ét af de nuværende seks 
bestyrelsesmedlemmer, der alle er forældre på skolen, for en snak. Se nedenfor, hvor I typisk kan finde os på 
skolen. 
 
Skolens tilsynsførende skal løbende føre tilsyn med, at undervisningen lever op til de krav, forældrene (og 
lovgivningen) stiller: På en lilleskole er det forældrenes, og ikke f.eks. byrådets, ansvar, at undervisningen er, 
som vi vil have den. Den tilsynsførende er derfor forældrenes egen repræsentant i det daglige. Vores 
nuværende tilsynsførende, Bent Laub, der er tidl. lilleskoleleder og –lærer, og nu certificeret tilsynsførende, 
blev i 2018 valgt for fire år. Bent kommer på generalforsamlingen og beretter om sit tilsyn i 2019. Det plejer 
at give anledning til en god snak om mål og midler i den daglige undervisning af vores børn! Rapporten fra 
skoleåret 2018/19 kan ses på skolens hjemmeside: http://www.roskildelilleskole.dk/det-foraldrevalgte-
tilsyn. I rapporten kan I læse mere om tilsynets rolle. Rapporten for 2019/20 lægges på hjemmesiden enten 
kort før eller straks efter generalforsamlingen. 
 
Årsregnskabet regner bestyrelsen med at godkende på sit næste møde den 3. marts. Det lægges så 
umiddelbart efter godkendelsen på hjemmesiden. Vi er tilfredse med det. Men det skal ikke forhindre jer, 
der har overladt det til os at forvalte jeres penge, fra at stille alle mulige spørgsmål til regnskabet og komme 
med gode ideer til det kommende års drift. Det er også en vigtig del af det, vi har generalforsamlingen til. 
 
Jeg håber, at vi får en fornøjelig aften og glæder mig til at se rigtig mange. Det bliver min sidste 
generalforsamling, da vores yngste barn nu bliver færdig med 9. kl., men det må meget gerne blive mange 
nye forældres første generalforsamling! 
 
På bestyrelsens vegne 
Thomas 
 
 
Thomas Ryhl (thr@njordlaw.com) 
(far til Ellen Marie i 9. kl.), bestyrelsesformand siden 2014 og gen-udpeget af de forældrevalgte medlemmer 
for to år i 2018. 
 
Skolens bestyrelse består i øvrigt af: 
Steen Harbo (Fiona i 8. kl. og Linnea i 6. kl.), der i sommeren 2019 som suppleant (siden 2018) overtog pladsen 
efter Michael Stav Hansen (Johan i 4. kl.), valgt for tre år i 2017; 
Mia Aaby Engelbredt (Asger i 5. kl.), valgt for tre år i 2018; 
Mads Magtengaard (Marie i 7. kl. og Ellah i 2. kl.), valgt for tre år i 2019; 
Stine Elbrønd (Oscar i 9. kl., Clara i 7. kl. og Ellen i børnehaven), suppleant siden 2019; og 
Jesper Henriksen (Villads i 7. kl. og Elvira i 4. kl. og Marvin i bh.kl.), næstformand og medlem siden 2011, i 
2019 udpeget af de forældrevalgte medlemmer for yderligere to år.   
 


