
 
 
Dagsorden bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 20. september kl. 18.00 - 21.00 

Mødeleder:  Stig   
Referent:  Lisbet 
 

 Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

1.  Sang, Mette   

2. Kl. 18 

Spisning 

  

3.  Nyt fra ledelsen, 
Thomas og Tommy 

 

Medarbejderne holder pædagogisk dag den 4. 
November. Bestyrelsen er inviteret til at deltage. Der 
mangler fortsat forældre til at tage over på skolen den 
dag.  
Der er begyndt at komme ansøgninger til 
viceskolelederstillingen, og Thomas har løbende 
rundvisninger af kandidater til viceskolelederstillingen.  
 
Fælleslejrudvalget er i gang med at planlægge 
fælleslejr.  

Et indsatsområde i år er lektionslængden før og over 
middag. VI har haft en ordning med korte lektioner før 
middag og lange lektioner over middag. Der er blandt 
medarbejder et ønske om at evaluere skemaet, og det 
er de i gang med.  

På kontoret går det godt med Søren, som har påtaget 
sig en del af Torsten Bos opgaver, indtil vi får ansat en 
ny viceskoleleder. 

orientering 

4.  Nyt fra 
medarbejderne v. 
Krista og Sidsel 

På fredag er der deadline for tilmelding af 
forældredeltagere på forældrelejren. Lige nu er vi på 
45 tilmeldte – vi vil gerne op på 60. Vi regner med at 
forlænge tidsfristen. 
Kunst og Design (Linjefag) har udsmykket et 
plankeværk på Benedikts Plads. Det skal være 
derovre indtil 2018, mens der bliver bygget letbane. 

Orientering 

5. Byggeri ved Thomas 

og Jesper. 1 time 

Jesper fremlægger mere detaljeret forslag til 
ombygning af praktisk/musisk fløj (den med 
hjemkundskab, musik og gymnastiksal/teatersal).  
Vi beslutter at sende oplægget videre til 
medarbejderne og beder dem vurdere mulighederne i 
det og komme med konkrete forslag til brugen af de 
nye rammer og evt. ændringsforslag. Bestyrelsens 
indstilling er, at vi sætter gang i byggeriet i ugen før 

Orientering 
og 
beslutning 



sommerferien 2017. 
Jesper fortsætter processen med at få kommunens 
godkendelse af at bygge (mere) skole på 
Kragsbjergvej.  

6.  Ansættelsesprocedu
re, Thomas og Lisbet 

Punktet udsættes til næste møde. 
Til gengæld laver vi følgende plan for ansættelse af ny 
viceskoleleder:  
Ansøgningsfrist den 13/10 
møde i ansættelsesudvalget den 26/10 kl. 18, hvor vi 
udvælger kandidat(er) til samtale(r) 
2/11 har vi 1. samtalerunde. Tidspunkt følger. 

Debat og 
beslutning 

7.  Fordeling af 

rådsmøder, Lisbet 

Fordeling af møder mellem os.  

17/11, Anders, 19/1 (Thomas),  

16/3  (evt. Anette)   

18/5 (Mette og evt. Anette).  

Lisbet deltager så vidt muligt i alle møder.  

Alle møder er 18.30-20.30. 

beslutning 

8. Samarbejde mellem 
Valgmenigheden og 
Odense Friskole 

Vi synes, det er en virkelig god idé, at Inger kommer og 
leder en morgensamling fx en gang om måneden. 
Thomas kobler morgensamlingsudvalget sammen med 
Ingen m.h.p aftaler vedr. dette. Det kan både være de 
korte morgensamlinger og de lange morgensamlinger 
for de store elever. 

Drøftelse   

 9. Evt. Anette har en hilsen og invitation fra Ole Nielsen til at 

komme og besøge friskolernes arkiv.  

 

 

 

 


