
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 27. maj 2015 kl. 17.00 - 20.00 

Til stede:   Hanne, Thomas H., Tommy, Thomas A., Torsten Bo, Stig, Michael, Anders, Bjarne, Lisbet 

Fraværende:  Magnus, Louise 

Mødeleder:  Lisbet   
Referent:     Stig  
 

 Dagsordenspunkt  Referat O/D/B 

1.  Konstituering, 15 
min. 
Kun bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig sådan: 
Formand: Lisbet 
Næstformand: Stig 

Beslutning 

2. Sang v/ Lisbet 5 
min. 

Jeg bærer med smil min byrde Orientering 

3.  Velkommen til nye 
bestyrelsesmedlem
mer, Thomas A. 10 
min. 

Thomas byder velkommen til de to nye 
bestyrelsesmedlemmer; Anders og Michael. Thomas 
fortæller kort om bestyrelsens arbejde, og at 
bestyrelsen er velkommen til at deltage i alle aktiviteter; 
både faglige, pædagogiske og sociale. Samtidig skal 
bestyrelsen have for øje, at vi er arbejdsgivere, og at vi 
derfor deltager med det ansvar, rollen indebærer 

Orientering 

4.  Nyt fra ledelsen v. 
Thomas A. og 
Tommy 

Fag og skema til næste skoleår. 
Thomas fortæller, at fagfordelingen er på plads, og at 
skemalægningen er i fuld gang. I løbet af kort tid giver 
han besked til de klasser, der skal have nye 
klasselærere og andre nye lærere. 
Tur til Moesgaard 
Alle elever bortset fra minierne tager på heldagsudflugt 
til Moesgaard den 25. juni. Lærere og pædagoger i de 
mindste klasser vurderer, om der skal bruge 
forældrehjælp. 
Tommy fortæller, at minierne er kommet godt i gang. 
SFO og børnehaveklasser skal til at ansætte nye 
pædagogmedhjælpere. 
Plænlægning af den årlige sommerudflugt til Tarup-
Davinde er i fuld gang. 

Orientering 

5. Nyt fra 

medarbejderne v. 

Hanne og Thomas 

H. 10 min. 

Hanne fortæller, at der er en god stemning i 
medarbejdergruppen. 
6. klasserne er i gang med at lave forårsstykke.  
Det er en travl tid for medarbejderne med flerdagesture, 
årsafslutning m.m. 
Nyt fra seneste rådsmøde: Skolesynsarbejdet 
fortsætter. Der arbejdes med en ny struktur for 
kristendomsundervisningen på 8. klassetrin, hvor tre 

Orientering  

 
 
 
 
 
 



lærere på skift skal undervise hold på tværs af 
klasserne. Den nye struktur starter i det nye skoleår. 
Her starter også en ny struktur for de ældstes 
morgensang, som en gang om måneden bliver af 1-2 
timers varighed og med ekstern foredragsholder. En 
gang om ugen kan morgensamling udvides til en halv 
time, når en lærer har noget særligt på hjerte. 
Næste års evalueringspunkt. 
Medarbejderne indstiller til bestyrelsen, at temaet bliver 
inklusion. Bestyrelsen godkender temaet med den 
tilføjelse, at det sker med vægt på fællesskaber 
generelt og ikke ensidigt på, hvordan vi inkluderer det 
enkelte barn. 

Thomas H. vedr. IT.  
Arbejdet med at bruge egne iPads og computere fra 
henh. 4. og 7. kl. begynder i det nye skoleår. Der 
kommer endnu et informerende forældrebrev ud inden 
sommerferien. 
Thomas H. referer fra forhandlingerne om arbejdstid 
og løn. Torsten Bo fortæller kort om løn- og aftalevilkår. 
OF har et princip om, at opgaver og timer fordeles efter 
gensidig aftale i modsætning til, hvad overenskomsten 
ellers giver ledelsen mulighed for.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 

6.  Økonomi, Torsten 
Bo., 10 min. 

Drift 
Vi følger budgettet på udgiftssiden. 
På indtægtssiden har en såkaldt 
dispositionsbegrænsning fra ministeriets side betydet, 
at de trækker 1% af tildelt tilskud tilbage; det er rundt 
regnet 250.000 kr. som vi altså mangler i årets budget. 
Likviditet 
Thomas A. og Torsten Bo har undersøgt muligheder for 
reinvesteringer og indhentet forskellige tilbud. 
Prioriteten er l1.av risiko, 2. fleksibilitet, 3.afkast. 
Der er indhentet tilbud på solfangere. Her vil 
investeringen først være hentet hjem om 13-14 år. 
Thomas og TB arbejder videre med 
investeringstilbudene. Bjarne deltager i arbejdet. 
N.B. Michael og Lisbet ønsker fokus på bæredygtige 
løsninger – hvis ikke som investering, så som et 
generelt perspektiv på forbedringer på skolen. 

Orientering 

7.  Status skoleboden, 

Thomas A. 15. min. 

Bilag 

Alberto har været fraværende pga sygdom i familien. 

Han er tilbage på arbejde i starten af juni. 

Orientering 

8. Udsugning/indeklim
a, Thomas A. 5 min. 

I forhold til de fastsatte grænseværdier er der ikke nok 
ilt i klasselokalerne i den gamle bygning. Det gælder 
især lokale 12 og 14. Problemet kan løses ved at 
installere udsugning, som vil koste omkring 100.000 kr. 

Orientering 
og 
beslutning  



per lokale. I dag løses problemet ved, at eleverne går 
ud og får luft, mens der luftes ud i lokalerne. Det kan 
være en idé at kigge på energirenovering, når vi er i 
gang med at kigge på udsugning. Vi beslutter, at 
ledelsen skal arbejde videre med forbedring af 
indeklimaet i lokale 12 og 14 og evt. mere vidtgående 
energitiltag. 

9. Klubtilbud, Thomas 
A. 15 min. Bilag 
vedlagt 

Nogle forældre har ytret ønske om at etablere et 
klubtilbud på skolen. Thomas A. fremlægger forslag til, 
hvordan det kan skrues sammen. En klub på skolen vil 
blive 100% forældrefinansieret. De nuværende 3. 
klasser er langt med planer for, hvordan overgangen fra 
SFO til klub efter sommerferien bliver så god som mulig 
for deres børn. Derfor vil Thomas hurtigst muligt 
kontakte dem for at finde ud af, om det giver mening at 
starte klub på OF allerede nu.  

Orientering 
og drøftelse 

10. Ønsker fra 
bestyrelsen om 
årets arbejde, Lisbet, 
15 min. 

Investeringsplan 
hvordan skaber vi bedre fysiske rammer, når minierne 
hvert år starter den 1. marts? 
lokaleforbedringer 
bæredygtighed 
optimering af skole/hjem samarbejde 

Drøftelse 

11. Mødestruktur, 
Lisbet, 10 min. 
Bilag vedlagt 
 

Lisbet foreslår, at forberedelse og mødeledelse går på 
skift. Vi beslutter, at det fortsat skal være 
formanden/Lisbet, der sammen med Thomas planlægger 
dagsordenen med næstformanden/Stig på sidelinjen. Stig 
vil lede de første møder, så Lisbet er fri til at skrive 
referatet og det efterfølgende resumé til ForældreIntra. 
Efter de første tre møder vil vi evaluere og se, om det 
giver mening at lade mødeledelsen gå på skift. 

Drøftelse og 
beslutning 

12.  
Planlægning af 
skoleårets møder, 
Lisbet 5 min. 

Planen for næste skoleårs møder kan først laves, når vi 
kender placeringen af bl.a. rådsmøderne. Lisbet laver 
planen med hensyntagen til disse og til ønsket om 
skiftende ugedage og henh. lige og ulige uger. 

Orientering 

13.  Bestyrelsens 
deltagelse i 
forældremøder i 
starten af 
kommende skoleår, 
Lisbet 5 min. 

Thomas A. og Stig laver et oplæg til, hvordan vi på 
næste møde kan arbejde med emnet. Vi sætter 1½ time 
af til punktet på mødet. 

beslutning 

14. Mødedato juni den 17. juni kl. 17-20. Thomas bestiller mad.  beslutning 

15.  Evt. Hanne orienterer om, at bestyrelsesmedlemmerne på skift 

deltager i medarbejderrådsmøderne 

 

16. Lukket punkt   

 


