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

Odense, den 3. april 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 6/3 2014.
I mødet deltog:
Bestyrelsen:

Birgit Weber, Henning Tonnesen, Lisbet Foged, Magnus Fridén, Ann-Louise
Lauritsen, Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Louise Mosbæk.

Ledelsen:

Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Bent Hansen, Hanne Møller, Sidsel Laulund.

Fraværende:
Bestyrelsen:
Ledelsen:
Lærerrådet:

Dagsordenspunkt

Referat

O/D/B

1. Revisior på besøg.

Skolens revisor gennemgik regnskabet for 2013.
Regnskabet er revideret uden påtegninger og viser et overskud på
skolens drift på 1.259.039 kr.
Overskuddet skyldes i al væsentlighed, de ikke udbetalte lønninger i
forbindelse med lockouten af skolens lærere i april.

Orientering

2. Fag- og timetals
fordeling næste år

Ledelsen fremlagde den endelige plan for det ændrede timetal på
Odense Friskole i kommende skoleår.
Det øgede timetal, der blev godkendt på sidste møde, tænkes udmøntet
med mere undervisning i primært dansk og matematik.

Drøftelse
og
beslutning

Bestyrelsen godkendte oplægget, der nu skal til høring i
medarbejderådet og endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
Dog blev der taget forbehold vedr. de lange dage hos de ældste elever
ift. tid til lektier, fritidsarbejde o. lign. Bestyrelsen vil tage lærernes
kommentarer til dette med i overvejelserne ved endelig beslutning.
Bestyrelsen understregede vigtigheden i, at det øgede timetal ikke skal
bruges til at komme mere indhold ind i dagen. Bare andre og flere

måder.
3. Ombygning af
fysiklokale.

Ledelsen fremlagde et budget for ombygning af fysiklokalet. Prisen
anslåes til ca. 1.200.000 kr. + moms.
Bestyrelsen godkendte oplægget.

Beslutning

Projektet står og falder med en godkendelse af brandmyndighederne,
der kommer på skolen og besigtiger forholdene snarest.
4. Årsmødet med
den årlige
generalforsamling
24. april

Bestyrelsen aftalte, at årsmødet skal indeholde oplæg om det ændrede
timetal på skolen samt, hvis byggeriet godkendes, planerne om det nye
fysiklokale.

Drøftelse

Henning meddelte, at han i forbindelse med generalforsamlingen,
ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Lisbet og Bjarne er er på valg.
Peter, Lisbet og Ann-Louise er tovholdere på arrangementet.
5. Aktionspunkter.

Fremgår af de enkelte punkter ovenfor.
Beslutning

6. Skolelederansættelse
7. Evt.

Skoleleder Peter Mondrup har meddelt bestyrelsen, at han opsiger sin
stilling med udgangen af april.
Bestyrelsen diskuterede procedure for ansættelsen. Se særskilt referat.
Bestyrelen aftalte at afholde et ekstra møde den 26. marts kl. 17.00 –
20.30.
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