Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole 19. august 2014
Kl. 17.00 - 20.00
Til stede: Birgit, Ann-Louise, Louise, Magnus, Stig, Lisbet, Torsten Bo, Hanne, Sidsel, Birgitte
Fraværende: Bjarne
Mødeleder: Birgit
Referent: Lisbet

1.

Dagsordenspunkt

Referat

O/D/B

Fysiklokale status

Opbygningen af det nye fysiklokale er i fuld gang.

Orientering

Tidsplanen er skredet foreløbig tre uger. Men alt går ellers
godt. Lokalet ved siden af er inddraget til materialer, og 9.a er
derfor flyttet ned i Kuben.

2.

IT-køb

Der er indhentet tre tilbud på udstyr til medarbejderne.

Drøftelse

Lærerne vil på forældremøderne i efteråret orientere om, hvad
skolen forventer, eleverne har af udstyr. Der skal også
udformes et brev. Vi beder Thomas Hestelund om at lave et
udkast.
3.

Nyt fra skolen

Orientering
God opstart efter sommerferien. Det gør en stor forskel, at
børnehaveklasserne kender skolen. Forårs-SFO har haft en de
positive virkninger, vi satsede på.
God stemning på skolen. De to nye lærere har fået en god start.
Forældremøderne er i gang.
Postitive opstartserfaringer med de længere moduler over
middag.

4.

Mini´er. En indledende snak
om, hvordan organiserer
opgaven i 2015.
Skal der være krav om at
medbringe

5.

Skolereform. Hvordan
understøtter vi, så der
kommer læringsværdi ud af
den ekstra tid?

6.

Ny skoleleder - planlægning
af ny ansættelsesrunde.

7.

Emner til kommende
møder:

Evaluering i gang. Her ser vi også på, hvordan
børnehaveklassernes start er nu efter ferien.

Drøftelse

Konklusionen er, at forløbet med miniSFOen har været godt.
Forældre har rost det meget. Personalet er meget tilfredse og
vil gerne gentage forløbet i sin grundform.
Et kommende emne, hvor vi får præsenteret den plan, der er
lagt for lærernes arbejde med dette.

Orientering

Lukket punkt

Drøftelse og
beslutning om
proces

Skolebod

Drøftelse

Ideer og aftale om, hvem
der forbereder emner osv.

Sangaften på skolen?
Skolekredsmøder - noget med den nye skolereform.
Hvorfor er SFO ikke repræsenteret på bestyrelsesmøderne?
(Birgit)
Hvis ikke der er noget i rådsreglerne, som gør, at SFO-lederen
ikke kan deltage, vil Torsten Bo spørge, om han fremover vil
deltage.
Supervision til lærerne (Ann-Louise)
Grundlovsdag (Magnus)
Trafikken på Reventlovsvej (Magnus)
Birgit finder ud af, hvem TB skal kontakte i kommunen.
Facebook (Lisbet)
Brug af mobiltelefoner
Reklamer på ForældreIntra
Morgensang

8.

Rådsmøder. Hvem deltager
hvornår?

Datoer er i referat fra sidste møde
Ann-Louise deltager den 18. september. 18.20-20.30

9.

Aktionspunkter og
opsamling

Vi (Torsten Bo?) beder Thomas Hestelund om at lave et udkast
til forældrebrev vedrørende forventninger til elevernes brug af
egne computere/tablets.
Lærerne informerer på forældremøderne
Ann-Louise deltager i rådsmødet den 18. september. 18.3020.30

10. Evt.

intet

Beslutning

