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

Odense, den 25. september 2013

Referat fra styrelsesmødet den 2/9 2013.
I mødet deltog:
Styrelsen:

Birgit Weber, Henning Tonnesen, Lisbet Foged, Magnus Fridén, Louise
Mosbæk, Ann-Louise Lauritsen, Bjarne Eilsøe-Jørgensen.

Ledelsen:

Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Hanne Møller, Bent Hansen.

Fraværende:
Styrelsen:
Ledelsen:
Lærerrådet:
oooooooOOOOOOOOooooooo
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Begge blev godkendt.
2. Skolenyt.
a) Økonomistatus
Skolens økonomi er sund både for så vidt angår balancen for indeværende budgetår og
likviditeten. Skolens er elevtal er d.d. 525 elever.
Vi imødeser et svært budget for kommende år, da forslaget til finanslov indebærer en
kraftig reduktion af skolens tilskud.
b) Børn og trivsel
Der er kommet aktivitetsredskaber op i den store gård. Det er en stor succes. Vi vil se
på, hvad der mest efterspurgt og tilkøbe mere af dette.
c) Medarbejdernyt
Skolens ledelse informerede om at Anne Møller ønsker at gå efterløn henholdsvis til
jule- og efterårsferien. Styrelsen aftalte herefter den indledende procedure for besættel-
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sen af Anne Møllers stilling.
d) Nyt fra KOO
e) Godkendelse af procedure for træklatring på Odense Friskole
Styrelsen godkendte den fremsendte procedure ift. sikkerheden i forbindelse med
træklatring.
f) Diverse
Ann-Louise deltager i rådsmødet den 19. september. Deltagerplan for de kommende
rådsmøder aftales på næste møde.
3. Timetal på Odense Friskole set i lyset af reform af Folkeskolen og forårs-SFO fra 2014.
Styrelsen besluttede at Odense Friskole indfører forårs-SFO for kommende bh. kl. fra 1.
marts 2014. Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg bestående af repræsentanter for
SFO, ledelsen og børnehaveklasselederne. Der meldes tilbage til styrelsen på kommende
møder.
Styrelsen diskuterede timetallet på Odense Friskole i lyset af Folkeskolens timetal efter reformen pr. 1. august 2014. Det aftaltes, at ledelsen udarbejder et oplæg vedr. en evt. ændring af timetallet til styrelsen.
4. Jubilæum 27. september.
Programmet for eftermiddagen blev fremlagt.
Birgit og Peter holder taler. Førstnævnte ønsker inputs fra den øvrige styrelse tilsendt.
Under receptionen skal der være mulighed for at købe bogen. Ann-Louise og Bjarne står
for salget af denne.
Der skal gives hånd med til opstilling af borde og stole efter receptionen.
Styrelsen kan i øvrigt blive tilsagt til praktiske opgaver efterhånden som disse dukker op
hen mod festen.
Nuværende og tidligere ansatte er inviteret. Vi forventer i omegnen af 125 deltagere.
Hanne Møller er tovholder på blomsterpynten.
5. Elevrådet.
Vi udsætter punktet til mødet i oktober.
6. Datoer for kommende møder.
Kommende møder i styrelsen er fastsat til følgende datoer:
Onsdag den 2. oktober
Mandag den 25. november
Onsdag den 22. januar
Torsdag den 6. marts
Alle dage 17.00 – 19.30
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7. Aktionspunkter
Ledelsen indkalder snarest styrelsen til ansættelsessamtale vedr. Anne Møllers stilling.
Styrelsen bedes sende inputs vedr. talen til jubilæumsfesten til formanden.
Ledelsen udarbejder et oplæg vedr. en evt. ændring af timetallet til styrelsen.

Evt.
Sortiment m.m. i skoleboden blev drøftet.
8. Lukket punkt
Personsager blev behandlet.

Ref. TB

_________________________________
Birgit Weber

____________________________
Henning Tonnesen

_________________________________
Louise Mosbæk

____________________________
Lisbet Foged

_________________________________
Ann-Louise Lauritsen

____________________________
Magnus Fridén

_________________________________
Bjarne Eilsøe-Jørgensen
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