
 
 
Referat bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 5. januar kl. 18.00 - 21.00 

Mødeleder:  Stig   
Referent:  Lisbet 
 

	 Dagsordenspunk
t 	

bemærkninger	 O/D/B	

1. 	 Sang,	Thomas	H.	 	 	

2.	 Kl. 18 

Spisning	

  

3. 	 Nyt fra ledelsen, 
Thomas, Thomas 
og Tommy 

	

Thomas og Thomas udtrykker begge glæde over det 
samarbejde, de har startet.  
Morten Nielsen er blevet ansat i et vikariat indtil 
sommerferien til at varetage Thomas Hestelunds timer 
bortset fra linjefaget Medie, som Thomas H. Selv gør 
færdigt. 
Til gengæld tager Morten Hansen nogle timer i 
kompetencecentret, fordi han har erfaring med at arbejde 
med ordblinde børn.  
Koblingsprocenten er sat op. Det betyder med andre ord, 
at de frie skolers statsstøtte er højere for det kommende 
skoleår. Vi drøfter, hvordan de ekstra penge skal bruges. 
En mulighed er ikke som vanligt at lade 
forældrebetalingen følge den normale prisregulering med 
en stigning på 2-3%.  
Der er også mulighed for at bruge pengene anderledes, 
fx på medarbejdersiden (kurser/efteruddannelser) eller 
flere fripladser. 

Vi drøfter budgettet igen på næste møde og træffer en 
beslutning.  
 
Birgitte er gået op i tid for at kunne varetage flere 
administrative opgaver og for at rette op på, at hun har 
haft alt for travlt. 
 
Byggeri 
Jesper kommer på kommende rådsmøde og præsenterer 
sine planer og tegninger, som han er i gang med efter 
møder med faglærere og ledelse. 
 
VI har haft to sager kørende i retten. Den ene omhandler 
aftalen med vores tidligere leverandør af kopimaskiner, 
den anden en arbejdsskade hos en rengøringsassistent. 
Vi har fået medhold i begge sager; men i begge sager 
har modparten nu anket, så Thomas A. skal i retten igen. 

orientering	



Lise Moestrup er gået ned i tid, og Lone Pors, som 
tidligere har vikarieret på skolen, har overtaget Lises 
timer i 7.c. 

4. 	 Nyt fra 
medarbejderne v. 
Krista og Sidsel	

Sidsel om Fælleslejren: Der er 65 forældre, der har meldt 
sig til at tage med. Det er dejligt.  

Orientering	

5.	 Udlejningshuset	på	

Kragsbjergvej	v.	

Thomas	A.	

Vores lejere på Kragsbjergvej har sagt lejemålet op. Nye 
lejere står klar; men de vil gerne sikres en periode på to 
år.  
Vi beslutter at udleje i to år til nye lejere. Dvs. på en 
tidsbegrænset lejekontrakt, så vi herefter kan bruge 
grunden selv til evt. udvidelse af skolen. 

Orientering 
og 
beslutning 

6. 	 Ansættelsesproce-
dure,	Thomas	A	

Har vi brug for at lave om på ansættelsesproceduren? 
Nuværende praksis er, at ledelse og relevante 
medarbejdere udvælger kandidater til 1. samtale og 
herefter 2-3 kandidater til 2. samtale, hvor alle 
bestyrelsesmedlemmer deltager i det omfang, vi kan. 
 
Vi beslutter, at proceduren herefter er: 
ledelse, rådsleder, tillidsrepræsentant, relevante 
faglærere og 2-3 bestyrelsesmedlemmer udvælger 
kandidater til 1. Samtale og deltager i denne. Vi vil give 
os selv muligheden for at træffe en beslutning efter 1. 
samtale; men som udgangspunkt har vi to 
samtalerunder.  

Debat og 
beslutning	

7. 	 Skolens	

kommunikations-

platforme,		

Thomas	H.	

Thomas gennemgår de eksisterende 

kommunikationskanaler og desuden mulighederne for at 

skabe en mere tydelig og brugervenlig kommunikation til 

omverdenen - både den nære (elever+forældre) og den 

øvrige omverden. Lige nu har vi hjemmesiden og 

SkoleIntra. Vi beslutter at indstille til medarbejderne at 

lave en side på facebook. Formålet med denne skal 

være at fortælle de gode historier med primært fokus på 

fællesskabet. 

Oplæg og 
beslutning  

8.	 Evt.	 	  

 
	

	

	


