Referat bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 1. marts 2016 kl. 17.00 - 20.00
Mødeleder: Stig
Referent:
Lisbet
Deltagere: Thomas A., Torsten Bo, Tommy, Krista, Sidsel, Stig, Magnus, Louise, Anders og Lisbet
Afbud fra: Michael og Bjarne

Dagsordenspunkt
1.

Sang, 3 min. Krista

2.

Nyt fra ledelsen v.
Thomas og Tommy 15
min.

Referat

O/D/B

Vi har haft samtaler med kandidater til stillingen
som leder af skoleboden. Ansættelsesudvalget
har besluttet at tage endnu en runde. Grethe
passer boden med et begrænset udbud, indtil vi
har fået ansat en ny leder.
Medarbejderne holdt afslutning for Alberto på
hans sidste arbejdsdag den 29. febr.
Ledelsen er i gang med lønforhandlinger med
lærerne, og fagfordelingen for næste skoleår er
i gang.
Projektet med digitale redskabers brug i
forbindelse med projektarbejdsformen er
ligeledes i gang. I første omgang med ni lærere.
Efter sommerferien kommer der flere lærere
med.

Orientering

44 minier er startet i dag den 1. marts og har
fået en god første dag.
Cecilie, barselsvikar for Maria, er startet.
3.

Økonomi v. TB 15 min.

Omlægning af lån er i gang, og ligeledes
investeringerne som besluttet

Orientering

4.

Nyt fra medarbejderne
v. Krista og Sidsel 10
min.

Det er en belastning for
håndarbejdsundervisningen at være flyttet ud af
håndarbejdslokalet, og vi håber, det er sidste år,
det bliver nødvendigt i forbindelse med, at
minierne starter.

Orientering

5.

Byggeri ved Thomas, 20

Thomas og TB har holdt møde med Jesper
(arkitekten). Vi ser på de forslag, Jesper har
lavet.

Orientering og
beslutning om
videre forløb

min.

Tommy: Skal vi bygge om i fløjen med
musiklokale m.m. skal vi se på lydisolering
mellem etagerne.
Ombygningen af den fløj indebærer

forbedringer af alle lokaler i bygningen – også
musik og hjemkundskab.
Vi beslutter at bede Jesper om at fortsætte
arbejdet med de to muligheder.
Herefter spisning kl. 18.15
6.

Elevers fritagelse for
undervisning pga
fritidsaktiviteter, fx sport
på højt niveau., TS 20
min.

Vi har fået henvendelser fra flere forældre, som
ønsker deres børn fritaget for undervisning et
eller flere faste moduler hver uge pga træning
(sport på højt niveau har det været i de konkrete
henvendelser).

Drøftelse og
beslutning

Idet vi tager fællesskabets perspektiv på en
sådan situation og ikke det enkelte barns
perspektiv støtter bestyrelsen ledelsens
hidtidige holdning om fortsat at sige nej til fast
fravær pga træning eller lignende.
7.

Undervisning af

Vi vil gå åbent ind i de drøftelser, der vil komme,

flygtninge på Odense

når der fra regeringens side bliver truffet

Friskole, TS, 20 min.

beslutninger. Vi vil gerne tage et medansvar. Vi

Orientering og
indledende
drøftelse

mener, det harmonerer med, hvem vi er.
8.

Odense Friskole på
Facebook? TS, 20 min

En beslutning om at have en side på facebook
handler i sidste ende om, om vi vil have billeder
af vores børn på facebook, og om vi kan
administrere en form for regelsæt for, hvilke
billeder, der må lægges ud. Debatten fører til, at
skolen i hvert ikke på nuværende tidspunkt er
klar til at oprette en side på Facebook.
Bekymringerne for, hvad det kan give af
problemer fylder i den samlede debat mere end
de fordele, enkelte medlemmer af bestyrelsen
og ledelsen fremhæver.

9.

Evt.

Lisbet minder om, at bestyrelsen med familier er
inviteret til fællesspisning med medarbejdere og
deres familier den 14. marts kl. 17.

10.
11.
12.

Oplæg, debat
og beslutning

