Referat bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 10. maj 2016 kl. 17.00 - 20.00
Mødeleder: Stig
Referent:
Lisbet

1.

Dagsordenspunkt

Referat

O/D/B

Konstituering, 15 min.

Konstituering.

beslutning

Lisbet vælges som formand og Stig som
næstformand.
2.

Sang, 3 min. Torsten Bo

Julies Sang

3.

Nyt fra ledelsen v.
Thomas og Tommy 15
min.

Thomas: Vi har taget kontakt til Bonnesen
Advokater, fordi vores leverandør af kopimaskine
mener, vi skylder dem 400.000 kr. Det mener vi
ikke.

Orientering

Lotte er startet i boden. Hun har fået en god start,
hvor hun hurtigt og sikkert arbejder sig ind i
køkkenet sammen med Grethe og børnene.
Tina er ansat igen i SFO’en.
Specialundervisning. Vi kommer til at belaste
budgettet, da vi skal finde ressourcer til 1 elev
mere, dvs. to elever i alt med mange timers støtte.
Tommy: Det kører fortsat rigtigt godt med de nye
minier.
Vi er i gang med at planlægge sommerens tur til
Tarup-Davinde. Vi planlægger også en idrætsdag
for hele SFO’en på OKS. SFO-personalet deltager
i lejrture med 2. og 3. kl.
4.

Økonomi v. TB 15 min.

Ikke noget at bemærke.

Orientering

5.

Nyt fra medarbejderne
v. Krista og Sidsel 10
min.

Krista: Vi er i gang med fagfordelingen. Det er en
spændende periode, fordi vi er ved at afslutte det,
vi er i gang med og samtidig ved at se frem mod
det næste år.

Orientering

De skriftlige prøver fylder også meget, også fysisk,
fordi de lægger beslag på den store sal.
Sidsel: Vi er kommet til enighed om aflønning af
fælleslejr, ferie-fridage og, og vi har formuleret en

lønpolitik, som skal gælde fremover. Tilfredshed
med aftalerne. Processen har været god. Aftalen
betyder, at lærerne her på stedet nu har en løn,
som i høj grad matcher den løn, som lærerne har i
folkeskolen.
Herefter spisning
6.

Arbejdet i bestyrelsen,
Lisbet, 10 min.
TB, 5 min.

Lisbet gennemgår årets gang i bestyrelsen.

Orientering

30. august skolekredsmøde kl. 19. Jens Andersen.

Beslutning
om
mødetidspunkt

Vi ændrer mødetidspunktet til 18-21.
Ide om at man på forældremøderne taler om emner,
de synes kunne være relevant for bestyrelsen at tage
op.
Kan vi aktivere kontaktforældrene, fx invitere til et
fyraftensmøde?
Bestyrelsens medlemmer deltager i
forældremøderne i 0., 4. og 7. kl. Det mangler på
årsplanen.
Krista betoner betydningen af, at bestyrelsen
deltager i skolen arrangementer hen over året.
Torsten Bo præsenterer ’Værdifortællinger i
bestyrelsen’ – en metode. Det er et narrativt forløb,
hvor vi laver en værdilandskab.
Vi skal alle sammen fortælle små historier om
oplevelser på og med Odense Friskole.
Vi synes, det er en god idé og vi vedtager at tage det
med på næste møde den 7. juni
På årsplanen mangler ad hoc opgaver: at ansætte
fast personale. Lisbet retter årsplanen til og sender
ud

7.

Byggeri ved Thomas, 5
min.

Det går ikke så hurtigt med planerne, som vi havde
håbet på. Thomas og TB har møde med arkitekten
den 18. maj. Her skal der laves en tidsplan for det
videre forløb.

8.

Frugtordning, Thomas A.

Vi takker nej. Vores oplevelse er, at børnene har

15 min. Se vedlagte bilag.

Orientering

Orientering
sunde madpakker med, og at der i forvejen er gode og
beslutning
fællesskaber om måltiderne. Desuden kan det
blive svært at administrere, fordi flere børn ikke

tåler frugt.
9.

Punkter til næste
møde/kommende møder

Vores deltagelse i forældremøderne
Vores værdifortællinger.
Mødet den 7. juni holder vi hos Anders kl. 18-21
Magnus: IT. Læringsplatforme, hvor vi deler viden.
Hvad er skolens vision på IT-området? Vi kunne
tage det på første møde efter sommerferien med
en præsentation af den eksisterende strategi.
Invitere Thomas H. ind.
Krista foreslår, at vi tager på besøg i Friskolernes
Hus.
Byggeri

10. Evt.

Medarbejderne planlægger at holde en
pædagogisk dag på en fredag, hvor de gerne vil
have forældrene til at overtage undervisningen på
skolen. Bestyrelsen bakker op.
I forbindelse med at frigøre timer til planlægning af
fælleslejren har vi besluttet at sætte vores
evalueringsarbejde på stand by i kommende
skoleår.
Vi vil foreslå skolebladets redaktion at tage de to
årsberetninger med i evt. redigeret/afkortet form
Thomas vil fremover sammen med sit månedsbrev
sende en artikel fra den aktuelle skoledebatten
Lisbet sender til bestyrelsen artiklen fra skolebladet
2014 om skemaets sammensætning

