
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 17. juni kl. 17.00 - 20.00 

Til stede:   Thomas A., Hanne, Louise, Stig, Michael, Anders, Lisbet 

Fraværende:  Bjarne, Magnus, Thomas H., Tommy, Torsten Bo 

Mødeleder:   Stig 
Referent:  Lisbet 
 

 Dagsordenspunkt  Indhold O/D/B 

1. Sang v/ Stig 5 min.   

2.  Inger Bergeon, 15 min. Inger Bergeon fra Odense Valgmenighed 
fortæller om sorggrupper. 
Inger har sorggrupper for børn der har mistet. 
Thomas har foreslået hende at lave en gruppe på 
Odense friskole for børn, hvis forældre er blevet 
skilt. Inger foreslår at lave en gruppe, der mødes 
4-5 gange efter skole. Hun kan tilbyde et rum, 
hvor man kan sige det, som ellers føles forbudt at 
sige. Vi er meget positive over for forslaget og vil 
arbejde videre med den 

Orientering 

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

Møde med forældre i 3. kl. vedr. klubtilbud på OF. 
Hvis vi har et hold på 20 børn, kan vi holde en 
pris på 750-800 kr. Der er bindende tilmelding 
med frist den 19. juni.  

Fredag den 19. Juni er der markedsdag med 
indsamling til en brønd i Senegal.  
Dimission onsdag den 24. juni. 
Den 25. juni tager hele skolen til Moesgaard. 
Vi holdt grundlovsmøde den 5. juni med to 
foredragsholdere. Vi kan overveje, om vi skal 
sige, at de store også skal komme i skole den 
dag, selv om de har læseferie. 
Sidste skoledag den 26. juni med afskedsseance 
for Claus, som har sidste skoledag den dag. 
Alle skemaer er færdige. 
Nyansættelse. Mikkel, som er 3. års studerende 
fra Ollerup og årspraktikant. Endnu en årsvikar: 
Pernille for Stine, som næste skoleår skal læse til 
læsevejleder. 
Ansat fire nye medhjælpere i SFO’en. 

Orientering 

4. Økonomi v. Thomas og 

TB 5 min. 

Thomas har fået tilbud ind på at få ordnet hele 1. 
sal med bedre ventilation. Det vil koste omkring 
300.000 kr. Vi godkender projektet. 

Orientering  

 



 

5.  Nyt fra medarbejderne 
v. Hanne og Thomas H. 
10 min. 

Nogle lærere oplever, at nogle forældre forholder 
sig kritiske over for lærerne, hvis deres børn til 
prøverne ikke får så gode karakterer, som de 
havde regnet med.  

orientering 

 

7.  

 

Søskendemoderation for 

søskende med forskellige 

adresser., Thomas A, 10 

min. 

Thomas har modtaget reaktioner på, at rabatten 

forsvinder, hvis børn har hver deres adresse. 

Argumenter for og argumenter imod at ændre 

politiken på det område. Thomas laver et oplæg 

til, hvordan skolens politik kan se ud på området, 

indeholdende to scenarier.  

Skal vi også have formuleret en politik for 

søskendegaranti? 

Drøftelse 

Beslutning 

8. Bestyrelsens deltagelse i 

forældremøder, 1,5 time, 

Stig og Thomas A. 

Bilag vedlagt 

Vi har besluttet, at mindst ét bestyrelsesmedlem 
deltager i forældremøderne i starten af skoleåret i 
0., 4. og 7.c. Vi skal drøfte og beslutte indholdet 
af vores deltagelse. 
Vi flytter punktet til første møde efter 
sommerferien. 

Drøftelse 

Beslutning 

9. Evt.   

10. Lukket punkt   

11. Punkter til næste møder 

 
Hvordan skal man agere som ny i bestyrelsen? Der 
findes kurser for nye bestyrelsesmedlemmer. 
Skal vi tage suppleanten mere i brug? 
 
  
 

 

 


