Odense Friskole
Hjallesevej 2, 5000 Odense
Tlf. 6612 1571.

Odense, den 21. januar 2013

Referat fra styrelsesmødet den 16/1 2013.
I mødet deltog:
Styrelsen:

Claus Amtrup Andersen, Susanne Heibøll, Henning Tonnesen, Lis Larsen, Birgitte Thye-Rønn, Ole Østergaard.

Ledelsen:

Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Michael Hoff, Bent Hansen.

Fraværende:
Styrelsen:

Birgit Mosbæk.

Ledelsen:
Lærerrådet:
oooooooOOOOOOOOooooooo
1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
2. Skolenyt.
a. Økonomistatus:
Ledelsen fremlagde et foreløbigt budget. Det endelige fremlægges til godkendelse på
næste styrelsesmøde.
Balancen for 2012 er pga. sygdom i administrationen stadig forbundet med nogen
usikkerhed.
b. Børn og trivsel:
Status på udvikling af de stores skolegård er, at oplægget nu har været forbi både elevrådet og idrætsudvalget. Tiltag iværksættes til foråret.
c. Medarbejdere:
Vi imødegår et år med en lærer på barsel. Derudover førte punktet til en snak om både
den kommende overenskomst og regeringens bud på en reform af Folkeskolen og hvad
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det kan medføre af forandringer for Odense Friskole.
d. Nyt fra KOO.
Der er arbejdes på indkøb af nyt inventar til Kuben.
e. Diverse
9. og 10. kl.- lærerne i fysik/kemi ønsker at deltage i en forsøgsordning i faget, hvor
der er mulighed for at lade eleverne gå op til afgangsprøven til sommer i grupper. Styrelsen sagde OK hertil.
Der arbejdes på en brandsikkerhedsmæssig godkendelse af Torvet, da det har vist sig,
at denne ikke var fyldestgørende.
3. Planlægning af årsmødet den 18. april.
Susanne, Claus og Ole er på valg og ønsker ikke at genopstille. Pga. det høje antal vakante
pladser, skriver Claus en notits, der skal sendes ud til forældrene.
Peter taler med Kim Bach vedr. invitation og plakat.
Bent er dirigent.
Der diskuteredes muligheder omkring det ”bløde indslag”. Det kunne være liniefaget designs kreationer, musicalkoret eller Morten Christensen fra SFO’en
4. Budget 2013
Som ovenfor beskrevet vedtages budget 2013 på næste møde.
Styrelsen besluttede, at såvel skole- som SFO-betalinger skal stige med 3% pr. 1. August
2013.
5. Gennemgang af revisionsprotokollat vedr. kasseeftersyn.
Ovenstående fremlagdes til styrelsens underskrift.
6. Forslag om at opkræve gebyr på indskrivning på skolens hejmmeside.
Ledelsen fremlagde et forslag om at opkræve 100 kr. for at lade sige skrive op på skolen. I
samme forbindelse ønskes hele venteliste proceduren digitaliseret.
Styrelsen accepterede forslaget.
7. Orientering om jubilæumsforestilling.
Bent orienterede om status pt. På jubilæumsforestillingen. Det forløber planmæssigt, men
er et stort stykke arbejde. I særdeleshed for enkelte kolleger.
Husk at købe billetter på www.cirkusshop.dk
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_________________________________
Claus Amtrup Andersen

____________________________
Susanne Heibøll

_________________________________
Henning Tonnesen

____________________________
Ole Østergaard

_________________________________
Birgit Weber

____________________________
Louise Mosbæk

_________________________________
Birgitte Thye-Rønn
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