
Dagsorden, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 4. april kl. 18-21. 
 

Mødeleder:  Stig   
Referent:      Lisbet 

Afbud: Anders 
 

 Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

1.  Sang, Mette   

2. Nyt fra ledelsen, 
Thomas, Thomas og 
Tommy 

 

Generel information om sygemeldte lærere.  

Ledelsen har holdt møde med Harald Tokerød mhp at få fornyet 
vores kommunikationsplatforme. Næste trin er en workshop, hvor 
også gerne en medarbejder, et bestyrelsesmedlem og en elev skal 
deltage. I første omgang er det hjemmesiden, der skal gøres mere 
levende. Desuden vil vi gerne lave noget, der kan markedsføre vores 
10. klasse. 

Endevæggen i den nye sal er blevet sat op, og der er basketkurve og 
en projektor på vej. Så vi nærmer os en afslutning på ombygningen.  

Minierne har fået en god start. 

orientering 

3. Nyt fra 
medarbejderne, 
Krista og Sidsel  

Lau er ny rådsformand fra næste skoleårs start og to år frem. Sidsel 
fortsætter som tillidsrepræsentant. 

Medarbejderrådet har besluttet at lave en markedsdag igen – denne 
gang i august.  Igen bliver der brug for forældrehjælp til at 
gennemføre markedsdagen. Samle ind til at støtte vores Senegal. 
 

Der er sat gang i et projekt med venskabsklasser internt på skolen, 
hvor der skal laves nogle flere arrangementer, end der har været 
hidtil. Sat i system fornyet fokus 

Orientering  

 

4.  Forventninger til IT, 
Thomas H. Bilag 
vedlagt  

Medarbejderne ønsker, at eleverne allerede fra 4. kl. medbringer 
deres egen bærbare computer. Der er for store problemer med 
iPads, som ikke fungerer ordentligt, og det medfører frustrationer og 
forsinkelser for både elever og lærere. 

Bestyrelsen godkender oplægget. Det betyder, at alle elever fra 4. Kl. 
per 1. Januar 2019 skal medbringe deres egen bærbare computer.  
De tekniske anbefalinger fremgår af bilag, som også ligger på 
Forældreintra under dokumenter. 

Orientering  
og beslutning 

5. Fordeling af 
forældremøder 
august-september, 
Lisbet 

Magnus og Stig tager 4. klasserne. Thomas og Lisbet tager 
børnehaveklasserne. Mette og Anette tager 7.c. Thomas A. kobler 
bestyrelsesmedlemmer sammen med de respektive klasselærere. 
Lisbet sender udkast til hvad der skal gennemgås af punkter. 

Beslutning 



6. Evt. Thomas A. er i gang med at finde et nyt rengøringsselskab. 

Gang i forældrebreve fra bestyrelsen igen. 

 

7.     

8.    

 

 


