
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole 4. november 2014 - Kl. 17.00 - 20.00 

Til stede: Birgit, Bjarne, Ann-Louise, Magnus, Stig, Lisbet, Torsten Bo, Hanne, Sidsel, Birgitte  

Fraværende: Louise, Tommy 

Mødeleder: Birgit  
Referent: Bjarne 
 

 Dagsordenspunkt  Referat O/D/B 

1.  Sang v/ Bjarne 5 min. Regnvejrsdag i november  

2. Afrunding 
ansættelsesforløb v/Birgit 
+ alle 25 min. 

Der har været 50 ansøgere i 3 runder. 
 
Forløbet er kendetegnet ved ordentlighed. 

Under processen rettede vi løbende til ud fra de 
erfaringer, vi gjorde os.   

Konsulenten fra Friskolernes Hus kunne med fordel have 
været med fra starten. 

Medarbejdernes inddragelse har været positiv og givet 
tryghed.  

Processen har været hård og tidskrævende for alle 
parter; men den har også foræret bestyrelsen en masse 
viden om skolen og skabt forståelser, som er værdifulde i 
det videre arbejde og samarbejde med skolens 
medarbejdere. 

Drøftelse 

3.  Referat fra sidst 
underskrives og 
opfølgning fra sidst. 
15 min 

Referater underskrives i januar 
 
Farlig vej v/TB 
Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune er 
optagede af at sikre børns skolevej. 
Vi fortsætter med at undersøge mulighederne for at gøre 
noget ved krydset Reventlovsvej-Kragsbjergvej. TB 
kontakter politiet for en vurdering af krydset. Kan der 
gøres noget, som sikrer, at bilerne holder sig under 50 
km/t? 
 
Reaktioner på IT-brev til forældrene v/TB 
Ingen reaktion fra forældrene; kun en der spørger hvad 
de skal købe. 
Slettes? Det må forventes, at reaktionerne kommer til 
bestyrelsen . 

Medarbejderne er i gang med interne kurser i brugen af 
og videre undervisning i computere og iPads 
 
Der er stadig ønske om fysiske materialer samtidig med 
digitalt materiale. 
 
Vi kan lære af skolen i Højby der er meget langt fremme i 
brugen af de digitale medier – mere om det på næste 

Orientering 



bestyrelsesmøde ved TB 

4.  Nyt fra skolen 30 min. Besøg i det nye fysiklokale (TB) (10 min) 

 
Brug af mobiltelefoner i mellemtrinnet (Hanne og Sidsel) 
(10 min) 
Fra 0. til og med 2. klasse må eleverne ikke have 
mobiltelefon med. I 3. kl. må de have den med i tasken, 
men kun bruge den for at ringe til forældre, når de skal 
hjem. 
 
4. og 5. kl. må ikke bruge mobiltelefon i frikvartererne, 
men i timerne hvis det er relevant – f.eks. ordbogen.dk – 
Når eleverne ikke bruger mobilen, skal den være slukket. 

6. kl. må bruge mobiltelefoner i frikvartererne – det 
samme er tilfældet i overbygningen. 

Vi vil ikke forbyde det – vi ønsker ikke strenge 
sanktioner, men vi tror på opdragelse. 

 
Nyt fra Ledelsen + økonomi (TB) (10 min) 
Vi har opslået et vikariat for Sidsel, som skal på barsel 
fra starten af 2015. Skemaet er bredt og bliver 
sandsynligvis besat af flere forskellige lærer – eksterne 
og interne.   
 
Økonomi  
TB forventer, vi lander i intervallet 0-100.000 kr. som 
resultat. 
 
Vi ser frem mod en investering i IT-infrastruktur. Vi skal 
have fiber ind; det koster omkring 500.000 kr (et 
overslag). 

Alle udgifter er betalt i forbindelse med etablering af 
sciencelokalet fysiklokalet. Lokalet er godkendt af 
brandinspektøren og herefter taget i brug – der er 
benyttet 3% til uforudsete omkostninger. 

Elevantal 529 i september – vi har budgetteret med 530, 
så det er tilfredsstillende. 

Orientering 

5.  Tanker efter mødet i 
Vingsted v/Birgit 20 min. 

Refleksioner. Er der emner, som vi skal tage op på 
kommende bestyrelsesmøder? 
 
Evalueringsudvalget er i gang med en sammenfatning af 
drøftelserne på de pædagogiske dage. 
Sammenfatningen bliver sendt til bestyrelsen. Herefter 
tager vi stilling til, hvad vi i bestyrelsen vil arbejde videre 
med. 

Flere emner kom allerede på bordet – f.eks. 
kontaktforældrenes arbejde og flere forældre med på 
fælleslejr. 
Hvordan inddrager vi endnu flere forældre i fx 
skolekredsmøderne? Hvordan gør vi det tydeligere for 
forældrene, hvad vi arbejder med i bestyrelsen? Hvordan 

Drøftelse 



bliver vi mere synlige? 

Ann-Louise, Lisbet og Stig er med ved vurderingen af, 
hvilke områder, bestyrelsen skal arbejde med – de 
kommer med et oplæg, vi kan drøfte ved 
bestyrelsesmødet i januar 2015. 
 
Koordineringsudvalget mødes den 17. november og 
vurderer ud fra sammenfatningen, hvad skolens 
medarbejdere vil fokusere på af de drøftede emner.  
 
Både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer oplevede 
dagene som meget positive. Vi fik talt om emner, vi ikke 
har tid til at gå i dybden med til daglig. Enighed om, at 
det godt kan være en årlig begivenhed.  
Ros til arrangørerne.  

6. Mini-SFO udfordringer 

TB på vegne af Tommy 

og TB 20 min 

Oplæg om løsning i 2015  

Løsningen bliver som sidste år, dvs. de nye minier rykker 

den 1. marts ind i indskolingshuset, 3. klasserne rykker 

over i 6. klassernes lokaler, og 6. klasserne får Kuben og 

sandsynligvis håndarbejdslokalet. Håndarbejde flytter 

ned i værkstedet under billedkunstlokalet.   

 

Vi vil ansætte midlertidigt til mini-SFO. Det bliver Tina og 

Tove, der skal stå for mini-SFO. 

 

Hvad skal det koste at gå i mini SFO:  

Besluttet kr.: 1.750 pr måned pr. barn. 

 

På længere sigt er mulighederne:  

Skolens udlejningsejendom på Kragsbjergvej kan 

inddrages enten til undervisning eller kontorer. Det vil 

dog kræve omfattende ombygning. 

Der kan bygges yderligere en etage på indskolingshuset. 

Thomas vil undersøge mulighederne for at tilkøbe ekstra 

areal, der samtidig vil samtidig give noget mere ude-

plads. 

Nye rammer kan evt. være til andre klasser/behov – mini 

SFOen fungerer fint på det nuværende sted! Hvor de 

forbereder sig på at gå i skole – Det kan være en god idé 

at bevare de rammer. 

Kan man bygge oven på Torvet? 

Mangler der plads til andet – scenerum, munkekælder, 

sammenspilslokaler – de rum er for små til 6. klasser 

Orientering 
og beslutning 



men de kan måske gøres større og dække behovet! 

 

Konklusion 

Vi undersøger, om vi kan købe ekstra areal. Thomas 

Om vi kan bygge ovenpå torvet (Jesper, arkitekt). TB 

Om vi kan udnytte de mindst udnyttede rum bedre 

(Jesper, arkitekt). TB 

Kan vi benytte Kuben og håndarbejdslokalet TB 

7. Skolekredsmøde 
20. november v/TB og 
Birgit 10 min. 

Stefan Hermann, der er rektor på Professionshøjskolen 
Metropol, forfatter og skoledebattør er hyret. 
Er der behov for hjælp til noget? 
Thomas er inviteret til at være med som gæst. 

Orientering 

8. Thomas starter 1. 
december v/Birgit 10 min. 

Vi fejrer med introduktion ved morgensang i begge sale. 
Vi inviterer forældre til at komme til morgensang kl 08.00 
- med kaffe på torvet bagefter (30 min). 

Drøftelse 

9. Grundlovsdag v/Magnus 
5 min 

Forslag: Grundlovsdag gøres til fridag 

Folkeskolen har fri Grundlovsdag. Vi bestemmer selv, 
hvor vi vil lægge vores feriedage.  

Der er flertal for at bruge dagen til på skolen at samles 
om, hvad grundlovsdagen er og betyder. Her kan elever, 
medarbejdere og forældre mødes og fejre Grundlovsdag  
 
Forslaget blev derfor ikke vedtaget. 

Beslutning 

10. Emner til kommende 
møder v/ Birgit (10 min) 
 

 

Skoleboden: er udsat til januar. Vi får et oplæg inden 
mødet (TB og Thomas) 
 
Sangaften på skolen: (Hanne og TB)  
Dato meldes ud senere af Hanne og TB. Det bliver den 
29. januar. 

Repræsentanter fra elevrådet inviteres med til 
kommende møde i januar (TB) 
  
Supervision til lærerne (Ann-Louise): februar/marts 

Facebook (Lisbet): januar 
 
Oplæg vedrørende løntillæg (Bjarne): Januar 

Drøftelse og 
erindring 

 

11. Rådsmøder (5 min) 

 
Den 13. november deltager Lisbet 
Birgit deltager i januar 

Drøftelse 

12. Aktionspunkter og 
opsamling v/Birgit 
(5 min) 

Se tidligere punkter  

13.  Evt. Opdatering af hjemmeside – alle hjælper med 

tilbagemelding, hvis man finder noget der mangler 

 

Mange børn bliver kørt til skole i bil. Skal vi have fokus 

 



på at få flere til at cykle? 

Vores børn kommer fra hele byen, et større opland end 

kommuneskolerne – i det lys er der relativt mange der 

cykler! 

 

Det er et problem, at der er børn der kører ind i på 

skolens område med scooteren tændt – det gør TB 

noget ved. 

 

Med hensyn til fremtidig bestyrelsesmøde, Magnus 

doodler og bestyrelsen svarer! 

 

 


