
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole 20. januar 2015 - Kl. 17.00 - 20.00 

Til stede:  Birgit, Ann-Louise, Magnus, Stig, Lisbet, Torsten Bo, Hanne, Thomas H.,   
 Thomas A, Louise, Tommy  

Fraværende:  Bjarne 

Mødeleder:  Birgit  
Referent:  Louise 
 

 Dagsordenspunkt  Referat O/D/B 

1.  Sang v/ Louise 5 min. I sne står urt og busk i skjul  

2. Elevråd fortæller om 
hvad de er optaget af 
lige nu v. Nynne og 
Nicolaj 20 min. 

Nynne fortæller, hvad elevrådet har beskæftiget 
sig med i dette skoleår indtil nu. Det har primært 
omhandlet den kommende projektuge i uge 16 
"Fristaden". Elevrådsrepræsentanterne skal være 
"chefer" for de forskellige værksteder i 
projektugen. 

Generelt synes elevrådsrepræsentanterne, at de 
bliver hørt som elevråd. 

Elevrådene mødes ca. 1 gang månedligt. De 
enkelte klasserepræsentanter refererer i klasserne 
og tager også emner med tilbage til rådene fra 
klasserne. Thomas A. vil gerne deltage i 
elevrådsmøderne fremover, når det kan lade sig 
gøre.  

Thomas A. vil gerne fremadrettet have, at man i 
elvrådene undersøger, hvordan eleverne på 
skolen har det - altså elevernes trivsel. Det er ikke 
sikkert at det nås i indeværende skoleår, men 
ellers næste skoleår. 

Fremadrettet vil de ældstes elevrådsrep. blive 
inviteret til at deltage i starten af hvert 
bestyrelsesmøde. 

Orientering 

3.  Nyt fra ledelsen v. 
Thomas og TB 10 min. 

Thomas fortæller, at han har fået en dejlig 
modtagelse.  

Med hensyn til APV: 

Der er lavet en mindre APV i okt. 2014 i 
forbindelse med, at lærerne skal være mere på 
skolen, så det er primært medarbejdernes hus, 
der er blevet kigget på.  

Orientering 



Der blev peget på bedre og flere 
forberedelsespladser, plads til egne materialer, 
kopimaskinetjek, hæve/sænkeborde, belysning, 
stole/borde samt stationære computere (skal/skal 
ikke). Der skal til foråret 2015 laves den ”rigtige” 
APV. Derudover skal der kigges på opfriskning af 
medarbejderhuset generelt. 

Rengøring har været oppe at vende en del. Det 
nye firma er blevet kørt ind med nye 
medarbejdere, og det fungerer nu. 

Skemalægning påbegyndes medio april. 

Bygninger – Der bliver kigget på muligheder for 
renovering af hjemkundskabs- og 
billedkunstlokalet. 

Solenergi – ja eller nej og hvad koster det? 

Ulrik Øe er ansat i Sidsels vikariat. Han er 
kandidat i naturvidenskab. 

Farlig skolevej: TB har kontaktet politiet, og de vil 
se på sagen. Lisbet vil opfordre andre forældre til 
også at handle på sagen. 

Indtil sommerferien skal der arbejdes med: 

Evaluering af længere skoledag 

IT 

Arbejdstidsaftaler 

Vingsted – evaluering 

”Fristaden” 

Budget 

APV 

4.  Økonomi v. Thomas og 
TB 5 min. 

Vores økonomi ser fortsat god ud. TB og TS skal 
arbejde videre med budget 2015. Fremadrettet vil 
ledelsen bestræbe sig på, at budgettet for det 
kommende år lægges i december året før.  

Orientering 

5. Nyt fra medarbejderne 

v. Hanne og Thomas H. 

10 min. 

Lanternearrangement fra 0.-5. klasse om 
morgenen med oplæsning har været et rigtig godt.  

Trivselsdag for 0-5 klasse er planlagt til 06.03.15. 

Orientering  

 



I uge 16 skal der være projektuge ”Fristaden” for 
alle skolens klassetrin. 

Projektarbejdsform – der er nedsat udvalg der 
arbejder med at planlægge to pædagogiske 
eftermiddage. 

Der er en gruppe af lærere, der arbejder med 
læsning. 

Teater: 

Det er vedtaget at 3. klasserne laver julestykket, 
og 6. klasserne laver forårsstykket. 

Det er aftalt, at man indbyder forskellige teatre til 
at opføre forskellige stykker på skolen, og at de 
forskellige klasser ellers tager ud i byen og ser de 
forskellige stykker, der kunne være interessante at 
se. 

Fagudvalgsmøder kigger på konsekvenserne af 
de længere skoledage og bevægelse ind i 
undervisningen. 

Birgit spørger ind til idræt som eksamensfag – der 
arbejdes med det. Lærerne har været på kursus i 
prøveformen, der er gruppeeksamen. Der er lejet 
idrætshal, så rammerne bliver større, når der skal 
arbejdes med særlige emner. Hvis idræt bliver 
udtrukket som eksamen her i 2015, må vi se på 
hvordan vi kan hjælpe lærere og elever, fortæller 
TB. 

6.  Generalforsamling i 
april 10 min. 

Generalforsamling er fastsat til den 23.04.15 kl. 
19.00. Indhold på generalforsamlingen tages på 
næste bestyrelsesmøde. Forslag om at der 
kommer indslag om tur til Senegal. 

Drøftelse 

Beslutning 

7.  Digitale medier på 

skolen v. TB 15 min. 

TB har lavet en skrivelse. Alt er kørt i stilling på 

lærersiden. Der skal sendes brev ud til forældrene 

i maj. Der er købt Officepakke, som er ved at blive 

kørt ind ved lærerne. Efter ferien skal eleverne 

have det. Der skal træffes beslutning om hvilken 

lærermiddelsstrategi der skal anvendes. Dette er 

en ledelsesbeslutning. TB og TA har været på 

besøg på Højby Skole for inspiration, da de er 

forgangsmænd ift. IT. Ledelsen har fokus på at 

Orientering 



ikke alle lærere tager alt det nye ind lige hurtigt. 

8. Refleksioner  fra 
Vingsted v. Thomas og 
TB 45 min. 

Kontaktforældrenes arbejde:  

Der ligger en opgave i at formidle til forældrene i 
de små klasser, hvad kontaktforældrene laver af 
arrangementer.  

Repræsentanter fra bestyrelsen deltager i 
forældremøder i 0. klasse, 4. klasse og i 7.C for at 
formidle fx vigtigheden af at klasserne laver 
arrangementer med forældrene. Bestyrelsen 
udarbejder fælles materiale til brug ved disse 
møder. 

Vi vil gerne mere aktivt opfordre forældrene til at 
læse referater fra vores møder og ”highlighte” 
vigtige punkter til næste/kommende møder. 

TB og TS har mødtes med udvalg fra Vingsted. 
Konklusion er, at der bliver oprettet et pædagogisk 
udvalg. Fortælling i overbygning og mellemtrin 
skal styrkes. Der skal kigges på morgensang for 
7.-10. klasse, hvor man vil kigge på nyt og 
anderledes indhold. For de yngste skal der laves 
tur til Stige Ø og oprettes venskabsklasser.  

Når referat er lavet, vil Lisbet lave ”sammenkog” til 
forældrene og lægge det på opslagstavlen på 
forældreintra. 

Drøftelse 

Beslutning 

9. Facebook oplæg v. 
Lisbet 30 min. 

Udsættes.  

10. Henvendelse fra 10. 
klasse om tilladelse til 
at forlade skolen i 
frikvarterer v. Birgit og 
TB 5 min. 

Henvendelsen fra 10. klasse er givet videre til 
ledelsen, og det blev til en snak med eleverne. 
Der er nu givet dispensation til denne 10. klasse 
om, at de må gå tur eller handle for at supplere 
madpakken. Dispensationen inddrages, hvis 
eleverne bryder den aftale de har indgået med 
ledelsen. En dispensation tages op år for år, hvis 
ledelsen modtager en henvendelse/ansøgning fra 
10. klasse. 

Orientering 

11. Skoleboden - plan for 
overvejelser af bodens 
fremtid v. Thomas og 
TB 5 min.  
 

Udsættes. 

 

 



12. Skolekredsmøde - en 
kort evaluering 10 min. 
 

Rigtig god aften. Dejligt at der var så mange 
tilmeldte. Meget inspirerende foredragsholder. 

Drøftelse 

13. Emner til fremtidige 
møder og dato for 
kommende 
bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde med vedtagelse af budget d. 
19.02.15. kl. 18.00-19.00 

Almindelig bestyrelsesmøde d. 04.03.15 kl. 17.00-
20.00 

Gennemgang af budget med revision d. 11.03.15 
kl. 17.00-20.00 

Beslutning 

14.  Evt.   

 


