Referat bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 18. januar 2016 kl. 17.00 - 20.00
Mødeleder: Stig
Referent:
Lisbet
Deltagere: Thomas A., Torsten Bo, Krista, Tommy, Sidsel, Louise, Michael, Stig, Anders, Lisbet, Magnus fra
kl. 18.,
Afbud: Bjarne

Dagsordenspunkt
1.

Sang, 3 min. Stig

2.

Nyt fra ledelsen v.
Thomas, Tommy og TB
10 min.

Referat

O/D/B

Thomas: Vi er kommet godt i gang efter jul.
Medarbejderne er i gang med at forberede
flexuge, som er i uge 6.

Orientering

Tommy: SFO er i gang med at ansætte to nye
pædagogmedhjælpere.
Vi er i gang med samtaler med de nye miniers
forældre som forberedelse til miniernes start
den 1. marts.
3.

Økonomi v. Thomas og
TB 15 min.

TB og Thomas har gennem en periode arbejdet
på at få samlet skolens økonomiske aktiviteter
ét sted. De regner med, at det bliver hos
Nykredit, og at aftalerne falder på plads i løbet
af januar.

Orientering

TB fortæller, at skolen har et elevforeningslegat,
som har et indestående på 200.000 kr.
Renterne heraf har vi brugt til at kunne give
fripladser til børn fra familier, som i en periode
har haft brug for økonomisk støtte. Udgifterne til
at ”få passet” kontoen i pengeinstituttet er
imidlertid blevet så høje, at det ikke kan gå at
beholde den. Ledelsen foreslår at opløse
fonden hos civilstyrelsen. Gør man det, skal
pengene over tre år bruges på noget, eleverne
får direkte glæde af. Ledelsen foreslår samtidig,
at skolen hvert år sætter et beløb af, så man
fortsat kan søge friplads til børn i en periode.
Bestyrelsen godkender ledelsens forslag, som
herefter bliver sat i gang.
4.

Budget, Thomas og TB,
15 min.

TB fremlægger budget for 2016. Bestyrelsen
godkender budgettet.

Orientering og
beslutning

5.

Nyt fra medarbejderne

Krista fortæller, at der er gang i skole-hjem
samtaler.
Musisk linje har travlt med at forberede

Orientering

v. Krista og Sidsel 10

min.

forestilling i uge 5.
Sidsel fortæller, at lærerne er i gang med
lønforhandlinger og at, de snart er i hus med
dem til generel tilfredshed.
9. klasserne er i gang med projektopgaven i
denne uge, og 10. kl. er i gag med deres OSO.
Herefter spisning

6.

Byggeri ved Thomas, 20
min.

Thomas og TB har holdt et indledende møde
med arkitekt Jesper om vores ønsker, tanker og
forslag til en ombygning eller udvidelse af
skolen. To muligheder er i spil: 1) Et nybyggeri
på Kragsbjergvej, hvor lige nu skolens
udlejningsejendom ligger. 2) en ombygning af
bygningen, som bl.a. rummer den store
gymnastiksal og musiklokaler. Jesper gør nogle
forslag klar, som vi i bestyrelsen kan se på
næste møde.

Orientering

7.

Ansættelse af ny leder af

Thomas fortæller, at der er blandt

skoleboden, Thomas A.

nøglepersoner for skoleboden enighed om at

Drøftelse og
beslutning

15 min.

ville fortsætte den profil, Alberto har været med
til at sætte for skoleboden: økologi, råvarer fra
lokale producenter, mad lavet fra bunden af
råvarer, som er i sæson. Bestyrelsen bakker op.
Vi ønsker at fastholde nuværende niveau hvad
angår udvalget i boden. Vi vil fortsat gerne
involvere eleverne. Det kunne være interessant
med øget fokus også på undervisningsdelen og
samarbejdet med det øvrige personale. Altså at
boden er en integreret del af
undervisningsmiljøet.

8.

Digital projektdidaktik,
Thomas, 15 min.

Thomas A. fortæller, at rådsmødet på torsdag
får besøg af en medarbejder fra UCL, som skal
præsentere et forskningsprojekt, som vi er
blevet en del af. Projektet går ud på at arbejde
projektorienteret med IT som det primære
redskab. Projektet kobler hermed to fokus- og
interesseområder hos os: vores nye IT-strategi
med både hardware og software, og vores
interesse for og brug af projektarbejdsformen i
klasserne. Der er stor nysgerrighed om
projektarbejdsformen. Vi kobler os på et projekt
af 1 ½ års varighed. Målet er at få større

orientering

fortrolighed med IT som redskab, samtidig med
at vi udvikler og får flere erfaringer med
projektarbejdsformen. Der ligger meget arbejde
og mange timer i projektet. Tanken er, at de
fleste lærere på mellemtrinnet og i
overbygningen deltager. Undervisningen ligger
som seminarer her på stedet og bliver meget
praksisnært.
9.

Klubben, Thomas A. og
Tommy, 15 min.

10. Evt.

Thomas, Tommy og Marianne har evalueret
Orientering og
forløbet af det første halve år med klubben.
beslutning
Forventningerne til klubben er indfriet.
Tilbagemeldinger fra børn og forældre har været
positive. Projektet blev sidste år skudt i gang
ret tæt på opstarten, men vi er glade for, at det
kom i gang, og i år kan vi komme i gang noget
før.
Bliver der en sangaften igen? Ja, det gør der –
sandsynligvis i starten af marts.
Punkt til næste møde: Odense Friskole på
facebook?
Thomas A. har aftalt med Inger Bergeon, at hun
starter en ny samtalegruppe for elever, hvis
forældre er blevet skilt.
Mødet med revisor er sat til torsdag den 11.
marts kl. 17-19

11.
12.

