Dagsorden, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 8.Oktober 2018. kl. 18-21.
Mødeleder: Stig Referent: Thomas H
Afbud: Magnus
Ca.
Dagsordenspunkt
tid
18:00 Pkt. 1: Sang
18:05

Pkt. 2: Fordeling af
rådsmøder
Pkt. 3:

18:15 Fremlæggelse og
godkendelse af svar på
klage
18:45 Spisning
Pkt. 4:
19:15

Emner til kommende
bestyrelses- møder

20:15 Pkt. 5: Trafikgruppe

bemærkninger

O/D/B

Tommy vælger en sang.
Stig
Der er rådsmøder: 22/11, 17/1, 14/3 Og 23/5
Beslutning
Vi skal have besluttet hvem der deltager på hvilke møder.
Thomas A
Der er indgivet en klage til DCUM*. Bestyrelsen skal tage stilling til om
klageren rettidigt er blevet oplyst om sin mulighed for at klage til
DCUM. Thomas A fremlægger sit svar på dette til bestyrelsens
Beslutning
godkendelse.
*DCUM = Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Thomas A sørger for bespisning fra boden
Stig
Hvilke principielle emner, skal vi have drøftet i løbet af skoleåret 201819. ?

Drøftelse
/Beslutning

Alle er meget velkomne til at melde ind til Stig på e-mail inden mødet,
så vi kan beslutte hvilke emner, der skal på dagsordenen på de
kommende møder.
Thomas A
Kort orientering om status på arbejdet med forbedring af
Orientering
trafikforholdende omkring skolen.

Pkt. 6:

Thomas A
20:20
Herunder. Forældrebetaling til 4. Årgangs lejrskole, skiture, mini-sfo og Beslutning
Regulering af skolepenge klub.
Pkt. 7
20:30

Orientering fra ledelse
og medarbejdere
20:50 Evt.

Thomas A/Thomas H/Tommy/Sidsel/Lau

Orientering

Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 8. oktober 2018. kl. 18-21.
1
– Vi sang Visen om de atten svaner
2
– Bestyrelsesmedlemmer til rådsmøder
22/11: Thomas
17/1: Anette
14/3: Lisbet
23/5: Mette
3
-Thomas A fremlagde sagens karakter og præmis.
Herefter blev der omdelt et svar, som et oplæg til hvordan bestyrelsen kunne svare skrivelsen fra
DCUM. Svaret blev læst og herefter blev der spurgt ind til baggrunden for svaret og dets ordlyd.
Der ønskes lidt mere tekst om skolens arbejdsgang i forbindelse med ”svære” sager. Thomas A
laver denne ekstra tekst og rundsender svaret til hele bestyrelsen, som responderer.
Når der enighed sendes svaret hurtigst muligt.
Der er et forslag om at skrive noget om forældres muligheder for at være uenig med skolen. Dette
kan gøres på flere måder. Ledelsen vil til næste bestyrelsesmøde præsentere et bud på dette.
4
-Stig foldede formålet med punktet ud.
Idéen er at bestyrelsen diskuterer og beslutter, hvilke emner vi bør drøfte i løbet af skoleåret 1819.
- Vi vil gerne gøre det tydeligt for skolen (forældre, medarbejdere og forældre), hvordan en
handlingsplan er, når vi møder problemer.
- Hvordan er vores tanker ift. fremmedsprog og antallet af lektioner og sprogstart.
- Hvordan er vores tanker ift. elevoptag på skolen – hvad gør vi?
- Hvordan er skolens syn på elever – der har en fritidsinteresse på eliteplan.
- Vi vil gerne drøfte skolens værdier og hvordan de udmøntes.
- Hvordan kan samarbejdet med bestyrelsen og elevrådet styrkes?
5
-Skolen har et trafikudvalg som mødtes et par gange sidste skoleår. Thomas og et medlem af
udvalget er mødtes for at kontakte Cowi. Dette med henblik på at lave en skrivelse til kommunen
angående trafikforholdene omkring skolen.
6
-Regulering af skolepenge og forudsætninger for skolepenge.
Thomas A præsenterer forudsætninger for skolepenge for budget 2019.
Der er en fremskrivning på 3%, hvilket har været kutyme de sidste par år.

Ud over dette er der et ønske om at indføre forældrebetaling i 4. kl. mhp. lejrtur – i alt kr. 55,00 pr.
måned i 10 måneder.
Krop/Natur og skitur koster 1600, men det ønskes at øge betalingen til 1800.
Reguleringen godkendes.
- Vi ønsker at diskutere klassernes brug af klassekasser. Vi vil også gerne tale om hvor forældre
møder forventninger til at deres barn medbringer penge.
7
- Thomas A orienterer om personalesager.
Friskoleforeningen vil gerne være med til at skabe et Mellemfolkeligt kulturmøde. Det betyder at
vores udskolingselever besøger AL-Salahiyah skolen i Agedrup. Her vil eleverne møde Bent
Melchior og Özlem Cekic og der bliver arrangeret andre aktiviteter. Det foregår den 4/12 kl. 8-15.
Bestyrelsen er velkommen.
-Der er pædagogisk dag den 9/11 på den Frie Lærerskole.
Bestyrelsesmedlemmer er velkomne.
-Der er bestyrelseskursus den 30/11.
-Thomas A beretter om tre elever, der er stoppet på skolen.
-Thomas H orienterer om hjemmeside/Facebook/Instagram.
-Der blev kort fortalt om 10.kl. og skolekredsmøde.
-Der har været mange positive henvendelser ift. sidste skolekredsmøde angående digital
dannelse/dømmekraft. I den forbindelse var der formentligt godt at mange lærere skrev ud til
klassernes forældre om aftenen. Det opfordrer vi til at gøre fremadrettet.
Valgmenighedskirken har den 15/11 et foredrag der hedder ”Sluk….”, som ligger i en god
forlængelse af ovennævnte. Der kommer et opslag om dette på forældreintra.
-Tommy beretter at SFO er i gang med at kigge på/revidere dens mål. Det er en spændende
proces.
Der er sygdom som gør det lidt hårdt for de ansatte.
-Sidsel beretter om en lønaftale, som der er stor tilfredshed med.
Der er også lavet en plan for efteruddannelse, som skal evalueres efter dette skoleår.
Der er ikke noget som ligger til forhandling dette skoleår. I dette skoleår vil vi kigge på
arbejdsvilkår og lærernes trivsel.
-Lau beretter at det første rådsmøde er afholdt. Lau har foreslået at starte hvert møde med en
anekdote fra en medarbejder. Det skal medvirke til at fortællingerne om skolen ikke forsvinder og
at vi trækker på historien, når vi danner skolekultur.
Der vil fremover komme et diskussionspunkt til hvert rådsmøde. Vi vil gerne have diskussioner om
forskellige emner som optager os og som ikke er et beslutningspunkt. Vi vil bestræbe os på ikke at
have så mange meddelelser….
TM

