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Odense Friskole 

Hjallesevej 2, 5000 Odense  

Tlf. 6612 1571. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Odense, den 25. juni 2013 

 

                                                                                                                                            

Referat fra styrelsesmødet den 10/6 2013. 

 

I mødet deltog: 

 

Styrelsen: Birgit Sønderskov Weber, Henning Tonnesen, Louise Mosbæk, Lisbet 

Foged, Ann-Louise Lauritsen, Magnus Fridén, Bjarne Eilsøe-Jørgensen. 

  

   

Ledelsen: Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen. 

 

Lærerrådet: Hanne Møller, Bent Hansen. 

 

Fraværende: 

 

Styrelsen:  

 

Ledelsen:  

 

Lærerrådet:  

 

oooooooOOOOOOOOooooooo 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Referatet fra sidste møde og dagsordenen godkendtes. Det aftaltes endvidere, at vi i 

fremtiden godkender det udsendte referat på mail, så den kan komme hurtigere på 

hjemmesiden. 

 

2. Tommy fortæller om arbejdet i SFO’en. 

Følgende punkter blev fremhævet: 

- De 16 ekstra børn, der er kommet i SFO’en som følge af det ekstra elevoptag kan 

mærkes på de i forvejen få kvadratmeter. 

- Der har i foråret været arbejdet med at trække 3. årgang ud i en ”mini-juniorklub”. 

Dette er sket mhp. at lette indkøringen på mellemtrinnet samt at skabe mere plads i 

Indskolingshuset. 

- SFO’ens personale er optaget af de tanker om tidlig indskoling og heldagsskole, der 

rører sig i den kommunale skole. 
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3. Styrelsesarbejdet. 

a. Peter redegjorde for arbejdet i styrelsen. Herunder tavshedspligt, habilitetspro-

blemer og forholdet mellem overordnet- og daglig ledelse. På næste møde dis-

kuteres forrretningsordenen, der sammen med vedtægterne kan findes på sko-

lens hjemmeside under punktet ”Styrelsen”. 

b. Bestyrelsen er konstitueret med følgende roller: 

Formand: Birgit Sønderskov Weber. 

Næstformand og kasserer. Henning Tonnesen. 

c. En ideudveksling om emner til kommende styrelsesmøder gav følgende liste: 

- Mobningspolitik. Hvordan forholder vi os? 

- Jubilæum. Hvordan bliver det elevernes dag? 

- Krav om PC til elever i undervisningen. 

- IT-sikkerhed. Overvejelser vedr. elevernes brug. 

- Bevægelse/udeliv. Hvad gøres der? 

- Heldagsskole. Hvor står vi ift. Reform af Folkeskolen? 

- Elevrådet. Hvad arbejder de med? 

- Rygning og alkohol ift. elever 

- ”Bæredygtighedspuslespillet”, der kan give en samtale om vores prak-

sis. 

- Vikartimer. Udnyttes de optimalt? 

- Visuelle rapporteringer. Er vi gode nok til at præsentere os? 

- Kommende større projekter ift. økonomisk overblik. 

d. Deltagelse i rådsmøder. 

Det aftaltes, at styrelsen er repræsenteret på møderne i pædagogisk råd. Hvem 

der deltager hvornår, aftales på første møde efter sommerferien. Datoerne for 

kommende skoleårsmøder er: 

19/9, 14/11, 23/1, 13/3 og 22/5. Altid 18.30 – 20.30. 

e. Forespørgsel om suppleants deltagelse i møderne. 

Det aftaltes, at suppleanten ikke deltager i styrelsesmøderne. Årsagen hertil er, 

at suppleanten kun involveres ved et medlems længerevarende forfald, samt at 

det det er styrelsens opfattelse, at antallet af deltagere ved møderne allerede er 

højt. 

f. Planlægning af møder 

Første møde efter sommerferien afholdes mandag den 2/9 kl. 17 – 19.30. 

Forslag til fremtidige møder sendes ud af Magnus som en ”Doodle”. 

 

4. Skolenyt. 

Peter redegjorde for skolens økonomi lige nu. 

Det aftaltes, at skolen fastansætter Jon Nielsen, der har været ansat på  

åremålskontrakterhidtil. 

Skolens styrelse har ansat Mikael Knattrup. 

En gruppe af skolens ansatte har været på førstehjælpskursus. 

 

5. Jubilæumsfesten 

Udvalget præsenterede dagens forløb.  

Om formiddagen optræder Sigurd Barrett for de små og Per Vers for de store. Der ser-

veres pandekager for børnene. 

Om eftermiddagen afholdes reception for forældre, venner af huset, etc. 
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Om aftenen holdes festmiddag for nuværende og tidligere styrelsesmedlemmer og an-

satte. 

 

6. Den store skolegård. 

Peter præsenterede de tiltag, der iværksættes for at gøre den store skolegård mere ind-

bydende for de unge både mht. ophold og bevægelse. Projektet iværksættes i sommer-

ferien. 

 

 

Ref. TB 

 

 

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Birgit Weber    Henning Tonnesen  

          

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Louise Mosbæk        Lisbet Foged 

 

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Ann-Louise Lauritsen   Magnus Fridén         

 

 

 

_________________________________ 

Bjarne Eilsøe-Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


