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

Odense, den 2. januar 2014

Referat fra styrelsesmødet den 25/11 2013.
I mødet deltog:
Styrelsen:

Birgit Weber, Henning Tonnesen, Lisbet Foged, Magnus Fridén, AnnLouise Lauritsen, Bjarne Eilsøe-Jørgensen.

Ledelsen:

Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Hanne Møller, Bent Hansen.

Fraværende:
Styrelsen:

Louise Mosbæk.

Ledelsen:
Lærerrådet:
oooooooOOOOOOOOooooooo
1. Repræsentanter fra elevrådet deltager i mødet.
Formanden og næstformanden for de store elevråd fremlagde de arbejdsområder, elevrådet
har været optaget af i skoleåret. Det kredsede om følgende emner:
Udbuddet i boden, morgensang, drikkevareautomat, skolegården, flexuger/emneuger.
Derudover udtrykte de en generel tilfredshed over en skole, hvor alle i deres øjne har det
godt og behandler hinanden pænt.
2. Forårs-SFO.
Ledelsen fremlagde planen for Mini-SFO for Styrelsen som en indstilling til beslutning.
Planen indeholder følgende:
Mini-SFO skal indrettes i de nuværende 1. klasses lokaler. Heraf følger, at den til sommerferien planlagte lokalebytning for enkelte årgange rykkes til 1. marts.
Normeringen for Mini-SFO bliver én primærpædagog pr. klasse samt en medhjælper til
deling. Om formiddagen vil SFO’ens nuværende pædagoger samt børnehaveklasselederne
på skift deltage med deres specialkompetencer hos Mini-SFO. Normeringen bliver således
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med 4 voksne på børnene om formiddagen og tre om eftermiddagen.
Prisen for Mini-SFO bliver 1700 kr. pr måned samt evt. tilkøb af morgen-SFO. Der ydes
søskendemoderation efter de gældende regler.
Der er lavet en brochure, der lægges på hjemmesiden.
Styrelsen besluttede ovenstående.
3. Forslag til nyt timetal for de enkelte klasser.
I forbindelse med folkeskolereformen overvejes det, hvad skolen evt. skal gøre for fortsat
at ”stå mål med” Folkeskolens slutmål.
Ledelsen fremlagde et oplæg til en revideret timeplan som Styrelsen drøftede indgående.
Ledelsen reviderer oplægget med hensyntagen til Styrelsens tanker og input, og tager det
med videre til behandling i medarbejderrådet.
Punktet kommer på til beslutning på styrelsesmødet i januar.
4. Orientering om ny arbejdstidsaftale for lærerne.
Ledelsen fremlagde status på den igangværende dialog med lærerne om den nye arbejdstidsaftale, der træder i kraft efter sommerferien.
5. Økonomi.
Ledelsen fremlagde en kort status på skolens økonomiske situation samt en indikation af,
hvordan budgettet for næste år kommer til at se ud.
6. Evt.
Styrelsesmøde planlagt til den 22. januar er flyttet til den 28. januar kl. 17 – 19.30.
Styrelsen rettede opmærksomheden mod en evt. fremtidig flytning af vinterferien i Odense
Kommune.
Styrelsen debatterede prioriteringen af indholdet på møderne.
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