Odense Friskole
Hjallesevej 2, 5000 Odense
Tlf. 6612 1571.

Odense, den 29. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 21/5 2014.
I mødet deltog:
Bestyrelsen:

Birgit Weber, Stig Højmark, Magnus Fridén, Ann-Louise Lauritsen, Bjarne EilsøeJørgensen, Louise Mosbæk.

Ledelsen:

Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Hanne Møller, Sidsel Laulund.

Fraværende:
Bestyrelsen:

Lisbet Foged.

Ledelsen:
Lærerrådet:

Dagsordenspunkt

Referat

O/D/B

1. Konstituering af
bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Birgit Weber som formand og
Lisbet Foged som næstformand.

Beslutning

2. Ny skoleleder

Det aftaltes, at indkalde kvalificerede kandidater, der ansøger på
den genopslåede stilling til samtaler inden sommerferien.

Drøftelse

3. Skal der være krav
om at medbringe PC
fra 4. kl.

Magnus orienterede om overvejelser og planlægning fra mødet med Orientering
og
skolens pædagogiske IT-ansvarlige, Thomas Hestelund.
beslutning

Punktet førte en drøftelse om:
Tidsplan for implementering
Hvilken software
Hvilket udstyr
Hvordan kommer alle med ift. økonomiske begrænsninger
Hvordan formidles en beslutning til forældrene

Følgende plan aftaltes:
Skolen investerer i et antal Ipads til brug i indskolingen.
Skolens stiller fra august 2015 følgende forventning til forældrene:
4. – 7. klasse: Eleverne skal medbringe en enhed, der lever op til
nærmere specifikationer. Det kan være både computer eller tablet.
8. – 10. klasse: Eleverne skal medbringe en computer, der lever op
til nærmere specifikationer.
Beslutningen kommer på som orienterende punkt på det første
forældremøde i kommende skoleår.
Ledelsen og Thomas Hestelund udarbejder et orienteringsbrev først
i kommende skoleår.
Der indkøbes en enhed til alle skolens lærere i starten af det
kommende skoleår.
4. Etablering af
sciencelokalet 2014

Torsten Bo orienterede om, at byggetilladelsen nu var gået
igennem. Der indhentes nu håndværkertilbud og arbejdsudvalget
præsenteres for disse inden bestilling afgives.

Orientering

Der er lavet aftale med rådgivende ingeniører Henry Jensen a/s, der
vil være konsulenter i byggeriet. Udgiften til dette forventes at
beløbe sig til ca. 100.000 kr.
5. Orienteringspunkter Ledelsen orienterede om den afsluttede fordeling af fagene til

fra skolen

Orientering

kommende skoleår.
Der bliver ansat en årspraktikant fra Lærerskolen til at dække et
behov i primært idræt samt enkelte timer på 4. årgang.
Morgensangen flyttes som et forsøg til kl. 8.00 i næste måned.

6. Evaluering af

Evalueringspunkterne om skolesynet og projektarbejdsformen
arbejder videre i kommende skoleår.
Derudover er der nedsat et udvalg til at arbejde med ”den røde tråd
i læsning”.
Udsat

årsmødet 24. april
7. Evt.

Magnus fremsender en Doodle om mødedatoer i kommende
skoleår.
Der var ønske om længere møder i fremtiden.

Drøftelse

_________________________________
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____________________________
Stig Højmark

_________________________________
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____________________________
Lisbet Foged

_________________________________
Ann-Louise Lauritsen

____________________________
Magnus Fridén

_________________________________
Bjarne Eilsøe-Jørgensen

