
 
 
Referat bestyrelsesmøde hos Lisbet den 6. juni kl. 17.30 - ? 

Mødeleder:  Stig   
Referent:  Lisbet 
 

 Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

1.  Sang, Magnus   

2. Nyt fra ledelsen, 
Thomas, Thomas og 
Tommy 

 

Ansættelser 
Thomas H.: Vi har fastansat to nye lærere. Bitten Lau, som bl.a. 
skal undervise i dansk, tysk og håndarbejde. Hun skal have en delt 
klasselærerfunktion i 8.c. Den anden er Simon Ryge, som skal 
undervise i idræt, engelsk, medie og billedkunst. Begge kommer 
fra andre friskoler. 

Vedr. eliteidrætsudøvere. Thomas A. præsenterer Odense 
Kommunes aktuelle holdning som støtter vores  holdning om ikke 
at give elever fri til fast ugentlig træning. 

Tommy: Der er sommerafslutning i SFO’en på Hollufgaard den 8. 
juni. Der er ansat to nye medhjælpere, Mick og Agnes. Til klubben 
har vi ansat Simon som pæd.medhjælper. 
Vi er også meget tæt på at ansætte en fast pædagog. 

Vibeke stopper til sommerferien.  

 

orientering 

3. Nyt fra medarbejderne, 
Krista og Sidsel  

Der står skoleafslutning og fælleslejr på dagsorden, så der er 
mange praktiske  opgaver og mange løse ender, der skal samles op 
på. Hektisk aktivitet på alle fronter. 

Sidsel: Vi har fået lavet en senioraftaler, som giver gunstigere 
vilkår for  lærere over 60. Det er der stor tilfredshed med blandt 
medarbejderne. Aftalen betyder, at man kan gå ned i tid med to 
lektioner om ugen med fuld løn og fuld pension og yderligere to 
lektioner, når man fylder 62.  

Orientering  

 

 

 

 

4.  Byggeri, status, Thomas 
og Thomas.  

Planlægningen går planmæssigt fremad. Vi kan allerede nu se, at vi 
først kan forvente at være færdige med ombygningen til 
november. Projektet bliver sendt i udbud nu, og udbudsmaterialet 
gennemgås på et møde den 5. juli.  Stig har sat den 6. juli af, hvis 
der bliver behov for at hive et bestyrelsesmedlem ind til møde om 
udbuddene. 

Orientering  



5.  Ansættelsesprocedure, 
TS og KM 

Vi besluttede på bestyrelsesmødet den 5. januar 
følgende procedure for ansættelse af fast pædagogisk 
personale: 
Ledelse, rådsleder, tillidsrepræsentant, relevante 
faglærere og 2-3 bestyrelsesmedlemmer udvælger 
kandidater til 1. Samtale og deltager i denne. Vi vil give 
os selv muligheden for at træffe en beslutning efter 1. 
samtale; men som udgangspunkt har vi to 
samtalerunder.  

Beslutningen kan dog ikke føres ud i livet, før den har 
være omkring rådet. Derfor skal ’ny 
ansættelseprocedure’ sættes på dagsordenen for det 
første rådsmøde i det nye skoleår. 

Afklaring 

5. Evaluering af 

mødeform (spisning, 

tidspunkt) 

Vi beslutter at fastholde mødetidspunktet kl. 18-21 men at starte 
med møde kl. 18 og holde pause med spisning kl. 19-19.30. 

beslutning 

6.  Evt. 
  

 

 

 

 


