Dagsorden bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 22. august kl. 17.00 - 21.00
Mødeleder: Stig
Referent:
Lisbet

Dagsordenspunkt
1.

Møde med alle medarbejdere
vedr. ny viceleders profil

2.

Kl. 18

bemærkninger

O/D/B

Spisning
3.

Opsamling på
medarbejdernes input. Hvad
gør vi herefter?

Drøftelse af medarbejdernes input. Thomas,
Sidsel og Krista laver udkast til stillingsopslag
ud fra det og sender til Lisbet til gennemsyn
og evt. ændringsforslag. Vi går efter at få en
ny viceskoleleder ansat til den 1. nov. Men er
klar til at vente på den rette.

Beslutning

4.

Nyt fra ledelsen, Thomas,
TB, Tommy

THOMAS: Det har selvfølgelig fyldt en del, at
TB stopper. TB er i gang med at lave
oversigter over sine opgaver. Søren
Brokmose har overtaget samme opgaver,
som dengang vi søgte ny skoleleder. Det
betyder, at vi skal have vikardækket en del af
Sørens timer. Det bliver Martin, der dækker
dem.
DigiPro-projektet bliver lagt over til Thomas
H.

Orientering

Vi er gået i gang med at planlægge
fælleslejren, som er den sidste uge før
sommerferien i 2017.
TOMMY: Skoleåret blev startet godt op med
cirkusugen (Flik Flak). De ny medhjælpere er
startet godt op i SFO’en. Vi har desuden fået
en ung mand i arbejdsprøvning. Han er også
kommet godt i gang. Klubben har også fået
en god start. 31 børn er tilmeldt klubben fra
skoleårets start.
5.

Nyt fra medarbejderne v.

Ikke noget nyt.

Orientering

Vores elevtal ligger højere, end hvad vi har

orientering

Krista og Sidsel
6.

Økonomi, TB

budgettet med, og det er rigtigt fint.
7.

Fremtiden for miniSFO og

Punktet vedr. kommunens tilskud ligger på

klub TB, Thomas, Tommy

byrådets dagsorden i midten af oktober.
Herefter må vi forholde os til det igen.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Evt.

Magnus spørger til mellemtrinslærernes
beslutning om, at børnene ikke må bruge
deres telefoner i skoletiden. Argumenterne for
den beslutning er ved at blive formuleret.
Herefter kan det debatteres på
klassemøderne og evt. forældremøderne,
hvis forældrene har brug for det..

Debat

