Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole 23. september 2014
Kl. 18.00 - 20.00
Til stede: Ann-Louise, Lisbeth, Birgit, Bjarne, Stig, Tommy, Sidsel,Hanne,Torsten Bo
Fraværende: Louise, Magnus
Mødeleder: Birgit
Referent: Stig
Dagsordenspunkt

1

Nyt fra skolen
v/Torsten Bo, Hanne,
Sidsel, Tommy 45 min.

Beskrivelse

O/D/B

Orient.
Fysiklokale:
Fysiklokalet er ikke helt færdigt. Nødtrappe opsat fredag d.19/9
men der mangler maling, detaljer, rengøring og småting
Udgifterne ligger inden for rammen af de afgivne tilbud plus
10% der blev sat af til ekstraudgifter. Undervisning forventes at
starte 29/9
Farlig trafik ved Reventlowsvej:
TB har skrevet til Thomas Poulsen hos Odense Kommune.
Kommunen forslår en anden rute ved skolens udflugter.
Herefter er Odense Kommune blevet gjort opmærksom på at
det især er i morgentrafikken at problemet opstår.
Kommunikationen foregår mellem OK og TB. Umiddelbart har
Odense Kommune ikke nogen løsning. TB kontakter samme
kontaktperson igen med en invitation til at se forholdene.
Status på det ændrede timetal og de længere moduler:
Hanne orienterer om at fagudvalgene arbejder med
anvendelsen af de ekstra minutter. Det ene af de to indlæg i
fagudvalgene skal kredse om hvad de ekstra minutter skal
bruges til. Dette benyttes til erfaringsudveksling.
Der er stor fokus på at lave materialer, der kan anvendes af
andre. Der generelt fokus på brug af sange, lege, spil og
bevægelse i forbindelse med indlæring.
De ekstra minutter giver også bedre mulighed for ture og
lignende.
Opfølgning IT - brev til hhv. lærere og forældre.:
Der er bestilt computere til alle i personalet, som de har bestilt
det. Visse modeller er med en vis egenbetaling, der trækkes
over lønnen.

Der laves en mini APV til belysning af om der er tilstrækkeligt
med arbejdspladser til lærerne på skolen. Der er nogen til
rådighed og der kan laves flere hvis behovet opstår.
Der er udarbejdet et udkast til orienteringsbrev til alle
forældre. Efter de sidste rettelser, udsendes dette til
forældrene.
Orientering fra Medarbejderrådet :
Morgensang:
Fortsætter kl. 8. Det giver bedre første modul og det er dejligt
at der er forældre tilstede.
Teater på 6. årgang:
Hidtil har den ene 6 klasse lavet julespil og den anden et
forårsstykke. Der er ønske om at 6. klasserne arbejder sammen
om et forårsstykke, mens 3. klasse laver et krybbespil.
2

Økonomi v/Torsten Bo
10 min.

Fysiklokale og IT påvirker ikke økonomien i år, da de indgår
under afskrivninger. Disse ting påvirker alene likviditeten.
Der forventes et lille overskud indeværende år.

Orient

Finanslovforslaget for næste år indeholder en lille stigning i
tilskuddet. Ikke så stort som de besparelser der har været de
senere år. Men det er trods alt bedre end yderligere
besparelser.
3

"Minier" - evaluering
af 2014 og nyt fra
arbejdsgruppen 10
min.

Det blev besluttet, at til næste bestyrelsesmøde fremlægger TB Orient.
og TH forskellige scenarier, der kunne være for hvordan Mini
SFO organiseres på den lange bane. Samtidig fremlægges
konkrete forslag til hvordan det organiseres i det kommende
skoleår. Især med henblik på placering af de større klasser, der
kommer til at mangle et fast lokale.
SFO er i gang med evalueringsprocessen omkring Mini SFO som
det forløb i år.

4

Skolekredsmøder
Datoer og indhold
v/Torsten Bo 10 min.

TB er i gang med planlægningen af skoleårets første
skolekredsmøde. Oplægsholder bliver Stefan Hermann, der er
debattør og har skrevet bogen ”Magt og Oplysning”.

5

Grundlovsdag (5 min)
Magnus har foreslået at dagen er en fridag. Punktet udsat, da
Magnus havde meldt afbud.

Orient.

Drøftelse
og
beslutn.

6

Emner til kommende
møder v/ Birgit (15
min)
Ideer og aftale om,
hvem der forbereder
emner osv.

Skolebod

Drøftelse

TB Taler med Alberto vedr. boden og kommer med et oplæg til
mødet 4. november
Sangaften på skolen
Der planlægges en sangaften i januar. TB og Hanne planægger.
Elevrådet. Invitere repræsentanter med til kommende møde.
Elevrådet deltager med et punkt på bestyrelsesmøde i januar
Supervision til lærerne (Ann-Louise)
Bestyrelsen tager op på en kommende møde om og hvordan
supervision kan tilbydes til lærerne på OF. AL kommer med
oplæg og dette sættes på dagsordnen i foråret.
Facebook (Lisbet)
Lisbet laver et oplæg til drøftelse ved et senere møde
Brug af mobiltelefoner
Punktet sættes på dagsordnen i November. Mellemtrin PTU er
meget optaget af emnet. Bestyrelsen orienteres af Hanne og
Sissel.
Reklamer på ForældreIntra
Det blev besluttet, at problemet skal være større end det er nu
før bestyrelsen tager det op som punkt på dagsordnen.
Morgensang
Der er lavet et udvalg, der arbejder med indholdet af
morgensang. Emnet drøftes også på pædagogisk weekend, så
umiddelbart tages dette ikke op på betyrelsesmøde.
Oplæg vedrørende løntillæg (Bjarne)
Bjarne laver et oplæg til drøftelse på et senere møde, jf. Aftale
på møde i juni.

7

Rådsmøder v/Torsten
Bo (10 min)

Birgit deltager på næste møde

8

Aktionspunkter og
opsamling v/Birgit
(5 min)

Ingen bemærkninger

Beslutn.

9

Evt. v/alle

TB arrangerer fælles hyggeaften med spisning. Dato findes via
Doodle

