Dagsorden, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 4. januar. kl. 18-21.
Spisning kl. 19
Mødeleder: Stig
Referent:
Lisbet
Afbud: Mette, Magnus, Anders, Krista, Tommy

Dagsordenspunkt

bemærkninger

O/D/B

orientering

1.

Sang, Mette

2.

Nyt fra ledelsen,
Thomas, Thomas og
Tommy

TH:

3.

Nyt fra medarbejderne,
Krista og Sidsel

Sidsel: Nu er vi endelig gået i gang med at kigge på vores ABCmodel, som handler om, hvordan vi timesætter andre opgaver end
undervisning.
Vi havde en rigtigt fin pædagogisk dag på Den Fri Lærerskole i
Ollerup.
På rådsmødet i marts skal der vælges ny rådsformand og
tillidsrepræsentant.

Orientering

4.

Byggeri, status, Thomas
og Thomas.

Rundvisning i de nye lokaler.

Orientering

5.

Repræsentatationsudgi
fter, TS

Thomas Allesø informerer om skærpede formuleringer fra
ministeriet vedrørende repræsentationsudgifter.

Orientering

6.

Rengøring og evt.
leverandørskifte, TS

Vi kan spare nogle penge ved at skifte rengøringsfirma. I den
forbindelse finder en enig bestyrelse det vigtigt at:
Rengøringspersonalet er en synlig del af skolens hverdag og
medarbejdergruppe.
At leverandøren har overenskomst med en fagforening.

Orientering
og drøftelse

Ledelsen informerede om sygemeldte medarbejdere og hvordan
det er blevet håndteret.

Thomas A. går videre med sagen
7.

Musikskolens brug af
lokaler på skolen, TS

Vi står over for til kommunen at skulle betale ca 25.000 kr./år for
brug af banerne på OKS. Det giver anledning til en drøftelse af en
gammel aftale om, at Musikskolen låner lokaler på friskolen, mod
at vi låner OKS’s baner. Vi mener dog, det er rimeligt, at vi betaler
en leje af banerne, og samtidig er det et stort gode for os og
eleverne på skolen, at deres musikundervisning og koncerter ligger
hos os selv. Vi godkender betalingen af lejen.

Drøftelse og
beslutning

8.

Lektier, Thomas,
Thomas og Mette.

Vi har tidligere besluttet at ville formulere tre spørgsmål,
som vi vil bede medarbejderne om at diskutere og arbejde
med. Imidliertid bliver vi nu enige om, at vores mål er, at
medarbejderne tager emnet op bredt ud fra erfaringerne fra
den eksisterende praksis koblet sammen med aktuel viden
og ny forskning på området. Vi dropper de tre spørgsmål, og

Drøftelse og
beslutning

Thomas og Thomas får til opgave til næste bestyrelsesmøde
at lave et oplæg til, hvordan skolen kan arbejde med emnet.
9.

Forslag om socialt
arrangement for
bestyrelsen, Anette

10.

11.
.
10.
11.

opfølgning på
beslutning om at man
skal medbringe egen
iPad/computer fra 4.
kl. og egen computer
fra 8. kl. Thomas H.
Evt.

Vi beslutter at slutte skoleåret af med at gå ud og spise i
forbindelse med bestyrelsesmødet den 5. juni. Lisbet bestiller
bord. Vi vil desuden være opmærksomme på relevante foredrag,
som vi kunne tage til sammen. Ambitionen er at holde to
arrangementer i løbet af et skoleår.

drøftelse og
beslutning

De IT- ansvarlige ønsker, at eleverne medbringer egen bærbar
computer fra 4. kl. og egen iPad fra 1. kl. Punktet skal op på PTUmøderne til drøftelse, inden vi kan træffe en afgørelse. Vi
beslutter, at der hvert år i november sendes en reminder til alle
forældre til børn i 3. kl.. om de forventninger, skolen har til
elevernes IT-udstyr med henvisning til det dokument om emnet,
der ligger på Forældreintra.

beslutning

