Bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 17. august kl. 17.00 - 20.00
Til stede: Torsten Bo, Thomas, Stig, Tommy, Thomas H., Louise, Magnus, Thomas A., Lisbet, Krista,
Michael (til kl. 18)
Afbud: Bjarne
Mødeleder: Stig
Referent: Lisbet
Dagsorden

1.

Dagsordenspunkt

Referat

O/D/B

Bestyrelsens

Vi har besluttet, at mindst ét bestyrelsesmedlem
deltager i forældremøderne i starten af skoleåret i 0., 4.
og 7.c. I grupper drøftede vi indholdet af tre punkter:

Debat og
beslutning

deltagelse i
forældremøder, 1,5
time,
Stig og Thomas A.
Bilag vedlagt

1. præsentation af bestyrelsen
2. skole-hjemsamarbejde
3. forældresamarbejde
Lisbet laver en opsummering af punktets debat, og
Lisbet og Magnus laver præsentationsmateriale, som
efter forældremøderne gøres tilgængeligt på
ForældreIntra.
Hvem deltager I hvilke møder?
0.A; den 3. sept. Magnus og Anders
0.B; den 3. sept. Magnus og Anders
4.B; 10. sept. Michael + Lisbet
4.a; 23. sept. Stig + evt. Bjarne
7.c; 7. sept., Louise og Lisbet
Vi skriver til de pågældende lærere og aftaler med dem,
hvem der siger hvad hvornår

2.

Nyt fra ledelsen v.
Thomas , TB og
Tommy, 15 min.

Thomas: god start efter sommerferien.
De to nye lærere er startet, Pernille i et årsvikariat og
Mikkel, årspraktikant fra Den Frie Lærerskole i Ollerup.
Vi har vikar for Jon i hans 14 dages barsel nu. Senere
skal Jon have tre måneders barsel igen.

Orientering

Vi har taget fat på vores udviklingspunkter:
1. morgensang for de ældste
2. kristendom for 8. årgang, hvor de arbejder i hold på
tværs af de tre klasser – og i temaer fordelt på tre
lærere.
3. lektionslængderne – med udgangspunkt i det skema,
vi indførte sidste år med de længere lektioner over
middag.
Vi har desuden fokus på linjefag – kan vi arbejde med
linjerne på en ny måde?
Arbejdet med at implementere IT er godt i gang.
Thomas H. har uddannet superbrugere fra hver klasse,
som kan hjælpe deres kammerater.
Vi er i gang med fysiske forbedringer af
medarbejderhuset. Medarbejderne ser frem til, det bliver
færdigt.
Efter bestyrelsesmødet i juni viste det sig, at vi ville
opnå en besparelse ved at installere ventilation i det 3.
lokale på 2. sal, når vi var i gang, og jeg fik Lisbet og
Stigs mundtlige tilsagn om at sætte det i gang. Arbejdet
blev udført i sommerferien.
Tommy: Vi er startet med tre nye medhjælpere i
SFOen, desuden en ny studerende og en ekstra
medarbejder for at dække timerne i den ny klub for 4.
klasse.
Vi har haft en succesfuld cirkusuge.
3.

Økonomi v. Thomas
og TB 5 min.

TB: ingen nyheder bortset fra, at installation af
ventilation i de tre lokaler påvirker økonomien, da det
ligger uden for budgettet, ligesom det ændrede (lavere)
statstilskud vil påvirke budgettet.

Orientering

4.

Nyt fra

Krista: Fantastisk at mødes igen efter ferien og mærke
energien og glæden ved at være sammen igen.
Det har været en frustration, at medarbejderhuset ikke
er blevet færdigt.
Thomas H. : Vi har en aktivitetsplan over opgaver (A-,
B- og C-aktiviteter), som ikke er undervisning og
forberedelse. Thomas A. og Torsten Bo er i gang med
at snakke med alle medarbejder om deres aktiviter for
at afstemme tidsforbruget.

Orientering

medarbejderne v.
Krista og Thomas
H. 10 min.

Vi arbejder videre med arbejdet om at lærernes løn skal
være så tæt på folkeskolelærernes løn som muligt.

5.

6.

Søskendemoderation Vi udskyder punktet til næste møde
for søskende, som
ikke deler adresse v.
Thomas A. 15 min.

Drøftelse

Skolens fysiske

Hvordan kan skolen bygges om, så vi bedre rummer

Status

rammer, Thomas A.

minierne.

20 min.
Status
Vi har brug for mere plads! Thomas A. har talt med
Barfoed, og han vil ikke sælge sin ejendom på
Kragsbjergvej. Så er der vores egen udlejningsejendom
på Kragsbjergvej. Der er et års opsigelsesvarsel på
lejemålene i udlejningsejendommen.
Kommunen har før sagt nej til at lave skole i den. Men vi
vil spørge igen med udgangspunkt i vores opbakning til
kommunens beslutning om at starte SFO 1. marts.
En anden mulighed er at bygge en etage ovenpå
indskolingshuset. Der er også ejendomme til salg på
Guldbergsvej.
Thomas A. vil rette henvendelse til Byggesagskontoret
for en indledende forespørgsel om tilladelse til at ændre
ejendommen til erhverv og til muligheden for at brede
os over andre matrikler.
7.

Evt.

8.

Punkter til
kommende møder

Søskendemoderation for søskende, som ikke deler
adresse
Samtalegruppe for skilsmissebørn
Skolens fysiske rammer fortsat
Facebook
Ny i bestyrelse. Hvilke behov har vi som bestyrelse for at
blive klædt på til opgaven

Beslutning

drøftelse

