Referat bestyrelsesmøde Odense Friskole den 26. februar 2019. kl. 18-21.
Mødeleder:
Referent:

Stig
Thomas H

Tilstede: Stig, Lisbet, Annette, Mette, Magnus, Sidsel, Lau, Tommy, Thomas A, Thomas Hestelund
Afbud: Anders, Thomas W
Ca. tid

Dagsordenspunkt

bemærkninger

18:00

Pkt. 1: Sang

Anders vælger en sang.

18:05

Pkt. 2: Godkendelse af
referat*

Godkendelse af referat fra Mødet 7. Januar

O/D/B

Beslutning

Referatet blev godkendt.
18:10

Pkt. 3: Opfølgning på
Budget for 2019*

Thomas A
Thomas gennemgår budgettets hovedlinier og de
overordnede prioriteringer, der ligger bag.

Orientering

Thomas gennemgik det kommende budgets
hovedlinjer ift. indtægter og udgifter.
Der blev stillet enkelte spørgsmål og der var
enighed om at det så fornuftigt ud. Der er
regnskabsaflæggelse den 2. april og i forbindelse
med dette vil det endelige budget blive præsenteret.

18:30

Pkt. 4: Præsentation af ny
hjemmeside*

Thomas H
Præsentation af den nye hjemmeside.

Orientering

Thomas fortalte om baggrunden og tilblivelsen af
vores nye hjemmeside. Herefter gennemgik vi siden
med fokus på de nye tiltag ift. ”nyheder” og skolen i
billeder.
Der blev udtrykt tilfredshed med siden.
19:00

Spisning

19:30

Pkt. 5: Skolen
Værdigrundlag og hvordan
det udmøntes

Thomas A
Thomas A sørger for forplejning
Thomas A
Med udgangspunkt i de beskrivelser, der ligger af
Skolens værdigrundlag og Pædagogik på den nye
hjemmeside, drøfter vi i mindre grupper vores input
til de 2 hovedspørgsmål:
1) En generel drøftelse af teksten om
værdigrundlag og pædagogik
2) Hvordan ville vi ønske at vi kunne beskrive
vores skole om 15 år?

Drøftelse

Hold 1
Nu: Teksten virker utidssvarende og til dels
mangelfuld. Vores værdier bør være tydelige
pejlemærker og det er de ikke i denne tekst.
Fremtid: Vi mangler at der skrives noget om børn.
Både ift. formål og børnesyn.
Der kunne godt stå noget mere om æstetik og det
praktisk/musiske.
Pædagogikken kunne også stå tydeligere frem.
Der står ikke meget om forældrenes rolle i
skolehverdagen.
Hold 2
Nu: Formuleringerne er ikke særligt præcise. Der
mangler noget om børnene.
Pædagogikken er ikke særligt godt formuleret. Vi
fremtræder lidt selvtilstrækkelige og det er ikke
særligt inspirerende.
Fremtid:
Hold 3
Nu: Der var enighed om at værdigrundlaget ikke
fremstod særligt tydeligt. Det er let at være enige i
vores grundlag, men samtidig er der heller ikke så
meget at støtte sig til
Fremtid:
Vi kunne godt tænke os nogle tydeligere beskrevne
værdier, som vi kan tage udgangspunkt i hvordan vi
arbejder på vores skole. Vi kunne lave nogle
bullitpoints, der fremhæver de værdier hvor vi skiller
os ud, så kommende forældre på skolen får et
indtryk af, hvad det er man siger ja til ved at blive
en del af Odense Friskole.
20:30

Pkt. 8: Orientering fra
ledelse og medarbejdere

20:50

Evt.

*Foregår i det store møderum på 2. salen.

Thomas A/Thomas H/Tommy/Sidsel/Lau
-Thomas A fortalte om personalesituationen på
skolen. Stine stopper på skolen den 11/3, da hun er
flyttet til København.
Charlotte som har været i Stines skema i længere tid
fortsætter med dette indtil sommerferien.
-Vi har ansat Jane Arent i et vikariat indtil
sommerferien.
-Vi er påbegyndt med fagfordelingen til næste
skoleår
- vi er påbegyndt med MUS-samtaler
- Der er fastelavnsfest for alle skolens elever den 4.
marts.

Orientering

