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

Odense, den 18. marts 2014

Referat fra styrelsesmødet den 28/1 2014.
I mødet deltog:
Styrelsen:

Birgit Weber, Henning Tonnesen, Lisbet Foged, Magnus Fridén, Ann-Louise
Lauritsen, Bjarne Eilsøe-Jørgensen.

Ledelsen:

Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Bent Hansen.

Fraværende:
Styrelsen:

Louise Mosbæk.

Ledelsen:
Lærerrådet:

Hanne Møller.

Dagsordenspunkt
1. Timetal for de
enkelte klasser

Referat

O/D/B

Ledelsen fremlagde det reviderede oplæg til nyt
timetal for de enkelte klasser til kommende skoleår.
Tiltaget indeholder følgende overskrifter:
Indskolingen: eleverne skal have lidt flere timer i
kernefagene, men ikke flere end, at vi stadig skal
kunne fastholde en velfungerende SFO.
Engelskundervisningen skal starte i 2. kl.
Mellemtrinnet: Eleverne skal have en del flere timer,
således de de fleste dage kommer til at gå i skole til kl.
14.
Udskolingen: Eleverne skal have lidt mere undervisning, således de hver dag(undtaget liniefagstorsdag)
skal gå i skole til kl. 14.
Generelt: Lektionslængden efter kl. 12 ændres, så den
den fremover bliver på 60 minutter inkl. 5 minutters
pause.

Drøftelse og
beslutning

Bestyrelsen vedtog det beskrevne

Bestyrelsen aftalte at skrive et indlæg i det kommende
skoleblad om ændringerne. Lisbet Foged påtog sig at
være tovholder.
Bestyrelsen ønskede en beregning på den minutvise
øgning på årgangene til næste møde.
Det besluttede har været til høring i medarbejderrådet
torsdag den 23. januar. Det blev modtaget positivt.
Næste skridt i proceduren er at tage stilling til, hvilke
fag der skal vægtes i timetalsforøgelsen. Dette er et
punkt til næste møde.
2. Orientering om ny
arbejdstidsaftale

3. Budget 2014

4. Skal eleverne have
PC med fra 4. klasse
fra næste skoleår?

Ledelsen og lærerne har indgået en aftale om
planlægningen af lærernes arbejdstid i det kommende
skoleår.
Fra den aftale kan det fremhæves, at læreren skal
undervise en smule mere end tidligere. Der i aftalen
ikke forventning om, at lærerene har fast
tilstedeværelsestid på skolen ud over undervisning og
møder.
 Budgettet blev gennemgået og vedtaget med den
tilføjelse at sætte det forventede elevtal op til 530
og antal børn i SFO til 176, samt at arbejde mod et
slutresultat i balance.
 Planer for et nyt sciencelokale blev præsenteret.
Styrelsen bad ledelsen gå videre med konkret
planlægning.

PM orienterede om overvejelserne.
Punktet affødte følgende spørgsmål fra bestyrelsen:
Hvor skal dokumenterne gemmes?
Dropbox?
Hvilke Officepakker skal bruges og er det forældrenes
ansvar, at anskaffe dem?
Skal der være ensartede krav til brug af bærbare i alle
fag?
Hvad med sociale hensyn til familier med mindre gode
økonomiske vilkår?

Orientering

Orientering og
beslutning

Orientering

Der kommer et oplæg på næste bestyrelsesmøde
5. Årsmødet med den
årlige
generalforsamling
24. april

Der var stor ros til tilsynsførende Lene Schultz Larsen.
Hun kommer på besøg tre dage i foråret og opfordres
til at genopstille til årsmødet
Temaer: De nye timetal, Mini-SFO, Jubilæumsdagen.
Der tænkes på forskellige former for underholdning til
næste møde.
Bjarne og Lisbet er på valg.

Drøftelse

6. Bæredygtighedspusle
spillet: Hvilken
indsats gøres i dag og
hvordan kunne vi evt.
blive mere socialt,
økonomisk,
miljømæssig mere
bæredygtig

Udsat

7. Mulige indsatser for
at der arbejdes videre
med bæredygtighed
på Odense Friskole.

Udsat

8. Aktionspunkter og
forslag til emner til
næste møde

-

Drøftelse

Møde med revisor. Varighed 60 min.
Fagplanen 2014 skal godkendes.
Investeringsplan 2014 skal godkendes.
Indbydelse og planlægning af Årsmøde.
PC fra 4.kl
Sciencelokalet.
Bæredygtighedsspillet.

Mødet bliver længere pga. de mange punkter
9. Evt.

_________________________________
Birgit Weber

____________________________
Henning Tonnesen

_________________________________
Louise Mosbæk

____________________________
Lisbet Foged

_________________________________
Ann-Louise Lauritsen

____________________________
Magnus Fridén

_________________________________
Bjarne Eilsøe-Jørgensen

