
 
 
Referat bestyrelsesmøde, Odense Friskole den 7. juni kl. 17.30 - 21.30 

Hos Anders, Westermannsvej 18, 5230 Odense M. 

Mødeleder:  Stig   
Referent:  Lisbet 
 

 Dagsordenspunkt  Referat O/D/B 

1.  Sang, Anders   

2. Jesper fremlægger forslag til 
byggeri, 
20 min. 

 Orientering 

3.  Orientering fra ledelsen Vi er i gang med at afslutte skoleåret. 
Fagfordelingen er på plads, og Søren er 
gået i gang med skemaet. 
Lau har fået en datter og har orlov nogle 
uger.  

Orientering 

4. Besparelse miniSFO, 
Thomas, 15 min. 

Odense Kommune ønsker at lade tilskuddet 
til mini-SFO på friskolerne bortfalde. Vi skal 
tage stilling til, om vi vil acceptere dette og 
finde en måde at dække udgifterne på. 
Alternativt meddele kommunen, at så har vi 
ingen miniSFO. Der er flere problematikker i 
det.  
Beslutning: Stig taler med bestyrelsen på 
Giersing, og Lisbet taler med bestyrelsen på 
Marie Jørgensen for at høre, hvordan de 
stiller sig til sagen. I forvejen har 
skolelederne på de frie grundskoler i 
Odense sendt et fælles høringssvar til 
Odense Kommune. Vi tager punktet op igen 
på første bestyrelsesmøde efter 
sommerferien.  

Orientering 
og debat 

5.  Nyt fra medarbejderne v. 
Krista og Sidsel 10 min. 

Vi kan mærke den begyndende uro i 
børneflokken, fordi vi er på vej ind i 
sommeren, ferien og det næste skoleår. 
Mange klasser er på hytteture lige nu.  
Vi har holdt et fælles møde, hvor en 
medarbejder fra Odense Kommune var at 
fortælle om angst, bl.a. om dét at have 
hjemve, når man overnatter ude. 
 
Vi har nedsat et udvalg til vores 
sommerafslutning, hvor bestyrelsen er 
velkommen. 

Orientering 



Vi har sagt farvel til vores 9. og 10. Klasser 
med en god mellerdag og glade børn på alle 
årgange. 

6. Vores værdifortællinger, 

Torsten Bo 

Pga lang debat om miniSFO udskyder vi 
dette punkt til den 15. aug., hvor vi samtidig 
vil besøge Friskolernes Hus. TB aftaler 
besøget med Søren Brinck. 

 

7.  Evt. Vores deltagelse i forældremøderne i 
starten af skoleåret. Lisbet indhenter 
oplysninger om, hvornår forældremøderne 
finder sted og sender info ud til resten af 
bestyrelsen med henblik på en fordeling af 
os på de enkelte møder. 

Vi beslutter, at vi på et kommende møde vil 
gennemgå skolens ansættelsesprocedure, 
når der skal ansættes fast personale. 

 

    

 

 

 


