
Referat af bestyrelsesmødet på Odense Friskole den 7. januar 2019 – kl. 18-21 

Til stede: Stig, Lisbet, Mette, Thomas W, Anders, Annette, Tommy, Lau, Sidsel, Thomas A, Thomas H 

Afbud: Magnus  Mødeleder: Stig Referent: Thomas H  

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

18:00 Pkt. 1: Sang Annette vælger en sang.  

Vi startede på 2. sal med punkt 2+3 

 

18:05 Pkt. 2: Godkendelse 
af referat 

Godkendelse af referat fra Mødet 8. oktober 
 
Referatet blev godkendt. 

Beslutning 

18:10 Pkt. 3: Opfølgning på 
Friskoleforeningens 
kursus. 

 

Stig 
Opfølgning på kurset, der desværre var ramt af en del afbud fra 
vores bestyrelse. 
  
Stig gennemgik indholdet fra kurset for bestyrelser, pga. 
afbud til kurset.  
Stig havde udsendt slides fra kurset på forhånd. 
Der blev talt om bestyrelsens rolle, kommunikationsveje, 
værdigrundlag og profil, habilitet, årshjul, forretningsorden 
og tilsyn. 
 

Orientering 

18:45 Spisning Thomas A sørger for forplejning  

19:15 Pkt. 4: Tydeliggørelse 
af handlingsplan ved 
problemer. 

Thomas A  
På bestyrelsesmødet 8. oktober, blev det besluttet, at vi ønsker 
at vi gerne vil gøre det tydeligt for skolen (forældre, 
medarbejdere og forældre), hvordan en 
handlingsplan er, når vi møder problemer. 
Samt hvad muligheder forældre har hvis de er uenige i skolens 
beslutninger. 
Dette arbejder er allerede igangsat og Thomas A giver en status 
på dette arbejde.  
 
Thomas fortalte om den handlingsplan, der findes angående 
”problemsager”. Lige nu ligger den på lærerintra og den 
kigges på jævnligt i kollegiet. 
Der er et forslag om at informere om, hvordan planen virker 
samtidigt med, at der informeres af AKT. 
Planen kunne også formuleres og formidles i mere 
overordnede værdibaserede retningslinjer. 
Det kunne handle om principper for hvordan alle forældre 
kan/bør forholde sig til en given sag. 
 I forbindelse med denne beskrivelse kan handlingsplanen 
lægge sig, som et arbejdsredskab.  
Ledelsen arbejder videre med disse input.  
 
 

Orientering 



19:45 Pkt. 6: Fremmedsprog Thomas A 
Hvordan er vores tanker ift. fremmedsprog og antallet af 
lektioner og sprogstart. Thomas orienterer om forskellene i 
timetal ift. folkeskolen og præsenterer, i forlængelse af dette, 
dilemmaerne bag skolens beslutninger om fagenes 
timetildeling. 

 
Thomas præsenterer skemaer for 
minimumstal/vejledende timetal for fag i folkeskolen og 
tilsvarende tal for friskolen. 
Herefter var der et skema med punkter der forklarede 
årsager til friskolens prioriteringer i forhold til hvor 
meget de enkelte fag er repræsenteret på de forskellige 
årgange. 
Der var også punkter, der diskuterede udfordringer 
fremadrettet. 

Orientering 

20:15
   

  

Pkt. 7: Orientering fra 
ledelse og 
medarbejdere 

Thomas A/Thomas H/Tommy/Sidsel/Lau 
 
Thomas A informerede om sygemeldte medarbejdere.  
 
Thomas H fortalte kort om den nye hjemmeside, som 
forventes at gå ”live” inden for en måneds tid. 
Der kommer et kunstprojekt i foråret med Christian Elevora 
og Kunst og designholdet. De vil udsmykke opgang a. 
Der er blevet udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer en plan 
for hvordan vi blandt medarbejdere arbejder med en debat 
om lektier. Dette vil blive taget op igen i bestyrelsesregi, når 
medarbejdernes diskussion er i gang. 
 
Tommy:  
Klubben forstsætter resten af skoleåret, da der er 32 
tilmeldte. 
Mini skal til at starte op, og der skal ansættes personale. 
Der har været afholdt et meget positivt møde ift. 
markedsdagen. Der var stor tilslutning til mødet og der vil 
blive arbejdet videre. 
Markedsdagen er 12/4-2019 

Orientering 

20:45
  

Evt.   Stig: Vi har nogle værdier fra pædagogisk dag, som vi gerne 
vil kigge på i bestyrelsen. Stig, Lisbet og ledelse vil prøve at 
komme med et oplæg til, hvordan vi kan arbejde videre med 
dette i bestyrelsen. 

Lisbet: En opfordring til at vi kommer ud og får noget 
inspiration ift. foredrag eller diskussionsaftener.  

Efter fællesspisning den 21/1 er der et debatmøde på Byens 
Højskole om de 17 verdensmål - Lisbet tager afsted, er der 
nogen der vil med? 

Der foreslås Morten Albæk den 4/4 som 
bestyrelsesarrangement 

 

 


