Referat, bestyrelsesmøde, Odense Friskole den 21. sept kl. 17.00 - 21.00
Mødet er hos Lisbet på Hunderupgade 26. 5230 Odense M.
Til stede:

Torsten Bo, Thomas A., Thomas H., Krista, Tommy, Michael, Anders, Louise, Magnus, Lisbet

Fraværende: Bjarne, Stig
Mødeleder:
Referent:

Lisbet
Lisbet

Dagsordenspunkt
1.

Sang v/
Lisbet 5 min.

2.

Nyt fra
ledelsen v.
Thomas,
Tommy og TB
10 min.

Referat

O/D/B

Thomas: ”En del forældremøder siden sidst.
Medarbejderne har holdt skoleårets første rådsmøde, hvor
jeg gennemgik, hvad vi skal arbejde med i år.
IT er godt på vej.
Vi starter snart med anderledes morgensang for de ældste.
Anderledes kristendom er startet i 8. kl.
Klubben er i gang med positive tilbagemeldinger fra
forældre og fra Marianne, som leder klubben.
Vi går i gang med at arbejde i det nye udvalg, pædagogisk
udvalg.
Vi starter et evalueringsudvalg om inklusion.
Vi starter i indeværende skoleår planlægningsarbejdet forud
for Fælleslejr 2017. Blandt ledelsens fokuspunkter for året
er placering af miniSFO/evt. Udvidelse af skolens fysiske
rammer. Og desuden: hvordan arbejder vi videre med
vores skolesyn. Hvem er vi, og hvad betyder det for vores
praksis? Det er vigtigt, at vi som hus og som samlet
personale har fælles referencerammer til begrundelse af
vores praksis, fx hvordan gør vi med test, og hvorfor.

Orientering

Thomas sender årsplanen som fremlagt på rådsmødet ud til
bestyrelsen.
Hanne Møller har plejeorlov for at passe sin søn.
Nanna, som er 4. årsstuderende, har overtaget de fleste af
Hannes timer.
Maria er gravid og går fra til marts.
Om skolens
bygninger

Vi har allieret os med arkitekt Jesper Thyge-Brøgger, som
var arkitekt for seneste store ombygning. Fokus lige nu er
på Kragsbjergvej 7 til evt. inddragelse til skole. Lige nu er
ejendommen lejet ud.
Thyge-Brøgger har været til møde på byggesagskontoret,
som ikke siger nej (heller ikke ja endnu); der er grundlag for

at gå videre.
Vi planlægger at holde et stormøde, hvor alle interesserede
medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan deltage.
Formålet er at give alle mulighed for at komme med deres
idéer ud fra den ramme, som Krista, Thomas og TB
planlægger mødet.
Vi stræber efter at holde mødet omkring den 1. november.
Økonomi

TB: Vi lander sandsynligvis på et resultat på mellem 0 og
100.000 kr.
Resultatet er påvirket af
- det lavere tilskud fra staten
- videreuddannelse for medarbejdere
- over budgettet på software og andet IT.

3.

Nyt fra
medarbejderne v. Krista
og Thomas H.
10 min.

Der er kommet ro på mht implementeringen af IT. Børnene
er meget hjælpsomme.
God stemning om morgensamlingen. Medarbejderne er
positive over at se de forældre, der deltager.
God energi, gode idéer for skoleåret.
Vi er næsten færdige med omrokeringen i
medarbejderhuset.

Orientering

4.

Søskendemoderation,
Thomas A., 10
min.

Vi beslutter fortsat at følge de kommunale regler mht.
søskendemoderation, som gives til søskende, som har
samme adresse.

Oplæg og
beslutning

5.

Bestyrelsens

Rart at have en oversigt. Ingen øvrige kommentarer.

Orientering

Drøftelse,
beslutning

årsplan,
bilag, Lisbet
10 min.
6.

Samtalegruppe for
skilsmissebør
n, Thomas A.
10 min.

Thomas har aftalt med Inger Bergeon at starte med en
gruppe på 6 børn fra 3.-5. kl.
Generel info gives via indeværende referat.
Info til 3.-5. kl. forældre via direkte mail til alle.
Personlig kontakt fra klasselærer til forældre til børn, som vi
mener kan have hjælp af at være med i gruppen. Der skal
gives mulighed for personlig info fra Inger til forældre, som
ønsker at høre mere om tilbudet

7.

Evt.

På næste møde evaluerer vi bestyrelsens deltagelse
udvalgte forældremøder. Hvordan arbejder vi videre med
forældresamarbejde og skole-hjemsamarbejde?

8.

MIDDAG fra
kl. 18

