Referat, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 19.August 2019. kl. 18-21.
Mødeleder: Stig
Referent: Thomas H

Tilstede: Stig, Lisbet, Anders, Thomas, Annette, Tommy, Lau, Sidsel, Thomas A, Thomas H
Afbud: Marlene, Magnus
Ca.
Dagsordenspunkt
tid
18:00 Pkt. 1: Sang
18:05 Pkt. 2. Godkendelse

18:10 Pkt. 3: Velkomst

bemærkninger

O/D/B

Lisbet vælger en sang.
Godkendelse af referat fra mødet d. 15/5

Referatet blev godkendt
Stig
Marlene, som indtræder i bestyrelsen, som repræsentant for Odense
Valgmenighed, bydes velkommen og siger måske et par ord om sig selv.

Orientering

Punktet udgik da Marlene ikke er tilstede, og optræder på
dagsordenen til næste møde.
Stig
Der er rådsmøder: 21/11, 16/1, 19/3 Og 14/5
Vi skal have besluttet hvem der deltager på hvilke møder.

29/8: Lisbet,
21/11: Thomas,
16/1: Anders,
19/3: Anette,
18:15

Pkt. 4: Fordeling af
14/5: Stig
rådsmøder

Igen i år deltager medlemmer fra bestyrelsen med et kort indlæg
ved skoleårets første forældremøder i 0.A, 0.B. 4.A, 4.B og 7.C
I 0.A og 0.B (3/9) deltager Thomas W og Anders
I 7.C (21/8) deltager Stig
I 4a og 4b (4/9) deltager bestyrelsen på et senere tidspunkt i
løbet af dette skoleår

Beslutning

Thomas A
Kort gennemgang af hvad der kommer til at ske i det kommende skoleår

18:20

Pkt. 5: Skoleåret
2019/2020

- Opstarten er gået godt!
Vi havde en uge med 4 dage, hvor vi voksne var på skolen og
forberedte skoleåret sammen.
Der har været god stemning og der er blevet taget godt imod de
nye kollegaer.
Vi fejrede Michael Hoffs 25års jubilæum til en fælles
morgenmad.
- Alle klasserne er kommet godt i gang og vi glæder os til årets
Beslutning
gang.
Nogle af årets indsatsområder er:
- Revidering af fagplaner i fagudvalg.
- Praktisk/musiske-prøve i 8.klasse skal vi forholde os til.
- Arbejdstid og løn skal
- Evalueringsudvalg: Udeskole, Fordybelsestimer/klassemøder
- Arbejdsmiljøundersøgelse
Thomas A
Der er stillet forslag om at vi inviterer den valgte suppleant til at deltage ved
bestyrelsesmøderne.

18:35 Pkt. 6: Suppleant

Det har tidligere været drøftet om suppleanten skal deltage ved
Drøftelse
bestyrelsesmøderne. Da besluttede vi at suppleanten ikke
/Beslutning
deltager. Ønsker vi stadig dette eller ønsker vi at invitere
suppleanten ind til møder?
- Forskellige argumenter blev fremført og det blev besluttet, at
tage punktet på igen til næste møde.

18:45 Spisning

Pkt. 7: Medhold i
19:15
klage

Thomas A sørger for bespisning fra boden
Thomas A
Som det fremgår af det vedhæftede bilag, har den person, der sidste år indgav
en klage, fået medhold. Ledelsen orienterer om konsekvensen af dette og om
planen for at rette op på de punkter som klageren har fået medhold i.
Efterfølgende vil der være en kort spørgerunde

- Thomas A knyttede nogle kommentarer til svaret som vi har
fået fra det nationale klagenævn.
Orientering
Der kommer ikke nogen sanktioner, men klagenævnet påpeger
at skolens eksisterende antimobbestrategi ikke er
fyldestgørende. Ledelsen er enige i at den beskrevne strategi
ikke er tilstrækkelig. Den strategi som vi hidtil har anvendt,
mener vi er god og tilfredsstillende, men den har ikke været
dokumenteret godt nok. I det kommende skoleår vil vi formulere
en opdateret antimobbestrategi.

Instansen gav klager medhold i, at der skulle være blevet
informeret tidligere i forløbet om de klagemuligheder man som
forældre har.
Thomas A
Orientering fra ledelsen om samtidighedsferie
19:45

Pkt. 8:
Det er ved lov besluttet, at alle på det danske arbejdsmarked skal Orientering
Samtidighedsferie

overgå til samtidighedsferie. Det betyder, at vi ift. de forskellige
medarbejdergrupper er ved at lave aftaler for, hvordan vi
forvalter udfordringen.

Stig
Det har af flere omgange været oppe at vende om man kan gøre noget for at
skabe større tilslutning til årsmødet. Skal formen måske ændres?

Stig problematiserede det ærgerlige i, at der kommer så
forholdsvis få forældre til årsmødet. Vi har en opfattelse af, at
mange forældre er optaget af skolen og det liv som er på skolen
og hvor skolen skal bevæge sig hen.
Kan vi tiltrække flere ved at gøre nogle tiltag?
20:00 Pkt. 9: Årsmøde

- Der var mange forskellige synspunkter, som blev diskuteret.
Der var forslag om at gøre noget ved invitationsformen. Vi
ønsker at bede klasselærerne fortælle om årsmødet. Man kan
eventuelt lave en video, der fortæller om mødet.
Man kan lave en rundspørge blandt forældrene om hvad de har
af forventninger til en sådan aften.
Man kan også arbejde på hvordan elever og/eller forældre
byder ind med underholdning.
Punktet vil komme til næste møde igen.

Drøftelse

Thomas H
Ledelsen evaluerer indsatsen og de foreløbige konklusioner på arbejdet med
det nye website

20:20 Pkt. 10 Nyt website

- Thomas H informerede om strategien for dette skoleår.
10. klasse afprøvede sidste år at være på Facebook og
Instagram. De oplevede at Instagram passede dem godt, men
ønsker ikke at være på Facebook.

Orientering

Vi har derfor besluttet følgende:
Hjemmesiden er stadig omdrejningspunkt for skolens
kommunikation.
Facebook går fra at være 10.klasses til at være skolens. Her vil
vi linke til de nyheder vi ligger på vores hjemmeside. Der vil
desuden komme invitationer til skolearrangementer mm.
Instagram afprøves og udforskes af 10. klasse.
Pkt. 11:
20:30 Fastansættelse af
pædagog

Thomas A/Tommy

Drøftelse
/Beslutning

Der skal ansættes en pædagog i SFO. Drøftelses og evt. godkendelse af
ledelsens forslag

- Vi har ansat en pædagog, som afløser for den fastansatte
pædagog der desværre pga. sygdom er stoppet.
Der kommer en ansættelsesprocedure i løbet af efteråret.

Tommy/Sidsel/Lau/Thomas A/Thomas H Kort nyt fra medarbejdere og ledelse

20.40 Pkt. 12: KORT nyt

20:50 Evt.

- Tommy informerede om, at der er åbent hus for de min elever
der er på venteliste den 23/8. Det er et nyt tiltag, som vi ser frem
til.
Vi tager afsked med en studerende før tid, og det betyder, at vi
skal ansætte en medhjælper indtil december.

