Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 28. oktober kl. 17.00 - 20.00
Mødeleder: Stig
Referent: Lisbet
Til stede: Thomas A., Thomas H., Krista, Tommy, Bjarne (til kl. 19), Michael, Anders, Stig, Lisbet
Fraværende: Torsten Bo, Magnus, Louise

Dagsordens
punkt

Referat

O/D/B

1.

Sang v/ Krista
5 min.

2.

Nyt fra
Ledelsen v. 3 x
T, 15 min.

Jon er sygemeldt. Hans timer dækkes af lærere på stedet:
primært Mikkel, Lise og Ulrik.
Hanne har fortsat orlov. Carsten Rønnemos læser hendes
skema fra efterårsferien. Rikke er trådt ind som vikar for
Carsten i SFO’en.
Egon stopper til jul. Hans stilling er slået op med
ansøgningsfrist den 16. nov. Lisbet deltager i
ansættelsessamtaler den 26. nov. Evt. 1 eller 2
bestyrelsesmedlemmer mere.
Inger Bergeon er startet med samtalegruppen for 8 børn, hvis
forældre er skilt. Der er foreløbig positive tilbagemeldinger.
I SFO’en kommer en ny studerende den 1. dec., så i en
periode på to måneder har vi to studerende, inden Ditte skal
tilbage på skolebænken. Det vil komme klubben til gode.
I 2016 ligger cirkusugen i uge 30; den plejer at ligge i uge 31.
Som noget nyt vil der derfor være åbent for alle i SFO på
skolen i uge 31.

Orientering

3.

Økonomi ved
Thomas A.,
10 min.

Budgettet for 2016 bliver påvirket af lockouten i 2013.

Orientering

4.

Nyt fra
medarbejdern
e v. Krista og
Thomas H. 10
min.

Vi har haft flexuge før efterårsferien. En god uge, som giver
energi til både elever og lærere.
Eleverne er gået ind i arbejdet med at planlægge den lange
ugentlige morgensamling for de store elever.

Orientering

5.

Prissætning

Vi følger prisudvklingen, dvs. en stigning på 3% både for
skolepenge og betaling for SFO.
Skal vi fortsætte med søskendemoderation for minierne?
Ja, det skal vi.

Drøftelse
og
beslutning

af skolepenge
for det kommende skoleår v. Thomas,
15 min.

Herefter spisning kl. 18

6.

Skolens
bygninger,
herunder
fællesmødet
den 29. okt.,
TS, 5 min.

Efter fællesmødet for medarbejdere og bestyrelse ser vi i
hvilken retning pilene peger. Det er vigtigt, at vi tænker hele
huset igennem, og at det ikke kun handler om mini-SFO’en.

Orientering

7.

Ændring af

Thomas gennemgår de ændringer, der er lavet i Albertos

Orientering

Albertos

kontrakt. Ændringerne træder i kraft fra august 2016. De har

kontrakt,

ingen betydning for elevernes arbejde i boden – ej heller for

Thomas, 5

selve bodens drift.

min.
8.

Undervisning i
IT, Thomas
Hestelund, 10
min.

På baggrund af en forespørgsel fra Magnus om, hvordan
skolen håndterer undervisningen i IT i en større helhed, fx:
hvordan tjener Facebook sine penge?, hvad er en database?,
hvordan laver man programmer?, sikkerhed og anonymitet
m.m. orienterer Thomas H. om skolens undervisning i de
emner.

Orientering
og debat

Thomas omdeler skolens it- og medieplan. Desuden årshjulet
for biblioteket, som bl.a. indeholder IT-kurser af forskelligt
indhold for de forskellige klassetrin.
Thomas mener, at it- og medieplanen trænger til en
opdatering.
Lige nu handler det meget om praktik for at få det til at køre
med elevernes egne maskiner og den øgede fokus på den
digitale undervisning.
Forslag om at bruge en af de lange morgensamlinger for de
ældste elever til foredrag om fx sikkerhed på nettet.
UCL vil lave nogle forløb om IT-didaktik og -pædagogik.
Hvordan lægger man om til digital undervisning? Med
udgangspunkt i det, vil vi strikke et forløb sammen, som
passer til vores behov.
På længere sigt bør IT- og medieplanen være en del af
fagplanen i øvrige fag.
9.

Opfølgning på
bestyrelsens
deltagelse i
forældremøderne,
Lisbet, 30
min.
se link til prezi

Vi blev positivt modtaget i de klasser, hvor vi deltog. Vi vil
fastholde at komme på besøg på netop de klassetrin til første
forældremøde i skoleåret. Målrette deltagelsen i 4. klasserne
endnu mere netop dét klassetrin, hvor forældre ikke længere
har deres daglige gang i klassen.
Vi vil fortsat sætte fokus på vigtigheden af stærke
forældresamarbejder og et stærkt skole-hjem samarbejde.
Forslag om at vi skal hænge billeder op af bestyrelsens

Drøftelse og
beslutning

10. Evt.

medlemmer, så øvrige forældre ved, hvem vi er.
ingenting

