
Dagsorden, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 24.  september 2019. kl. 18-21.  

Mødeleder: Stig  

Referent: Thomas H  

Tilstede: Stig, Lisbet, Anders, Marlene, Annette, Tommy, Lau, Sidsel, Thomas A, Thomas H 

Afbud: Thomas W, Magnus  

Ca. 
tid  Dagsordenspunkt  bemærkninger  O/D/B  

18:00  Pkt. 1: Sang  

Magnus vælger en sang.  

Marlene valgte en sang 
 

 

18:05  Pkt. 2. Godkendelse  
Godkendelse af referat fra mødet d. 19/8  

Referatet blev godkendt 
 

18:10  Pkt. 3: Velkomst  

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

Marlene fortalte kort om sig selv. Marlene er mor til Emilie i 5.klasse og som 
nævnt i punktet valgt af Odense valgmenighed. 
 

Orientering  

18:15  Pkt. 4: Årsmøde  

Thomas A 
Baseret på drøftelsen omkring årsmødet ved sidste møde, fremlægger 
Thomas A et forslag til program for næste årsmøde  

Lisbet 
Forslag til afholdelse af programpunkt i form af spisning for kontaktforældre i 
forbindelse med årsmødet.  

Thomas A præsenterede et oplæg til, hvordan en dagsorden kan se ud ift. at 
inddrage nogle faste andre indslag på årsmødet. 

Anders fortalte, at der på de forældremøder han havde været til som 
bestyrelsesrepræsentant, havde været et ønske om, at der kom flere forældre 
til årsmødet og at det var en god idé at fylde lidt på dagsordenen med andre 
indslag. 

Der stadig et ønske om, at melde ud tidligt på året og at klasselæreren 
fortæller om det på første forældremøde. 

Vi skal også huske at gøre os umage med invitationen! 

Der var et forslag fra Lisbet, at bestyrelsen var vært for en middag for alle 
kontaktforældre i forbindelse med årsmødet. Dette blev vedtaget. Der vil 
snarest muligt blive udsendt en invitation til alle kontaktforældre, hvor de 

Drøftelse 
/Beslutning  



inviteres til årsmødet 23/4 kl. 17.30. Der vil blive nedsat et udvalg fra 
bestyrelsen angående værtskabet/middagen. 
 

18:35  
Pkt. 5: 
Skolekredsmøde 
2/3 2019  

Stig 
Ønsker vi i bestyrelsen af være “vært” ved forårets skolekredsmøde, og kan vi 
udpege en lille arbejdsgruppe, der arrangerer det sammen med Thomas A? 

Bestyrelsen er positivt indstillet og ønsker at arbejde videre med udviklingen 
af skolekredsmødet på kommende bestyrelsesmøde.  

 

Beslutning  

18:45  Spisning  Thomas A sørger for bespisning fra boden   

19:15  Pkt. 6: Suppleant  

Thomas A 
Der er stillet forslag om at vi inviterer den valgte suppleant til at deltage ved 
bestyrelsesmøderne. Opfølgning fra sidste møde.  

Thomas A fremlagde et forslag, hvor at suppleanten modtager dagsordenen 
og får mulighed for at deltage til bestyrelsesmøderne. Suppleanten vælger 
selv om man deltager i alle møder eller man ikke ønsker at deltage. 
Suppleanten har ikke stemmeret, men ellers deltager man på lige fod, som de 
andre bestyrelsesmedlemmer. 

Stig, Lisbet og ledelsen vil lave et skriftlig oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 

Beslutning  

19:30  Pkt. 7: Nye 
prøvefag  

Thomas A 
Ledelsen har sammen med lærerkollegiet taget hul på at arbejde med en 
struktur for valgfag og liniefag, der skal inkludere den nye prøve i 
praktisk/musiske fag i 8. klasse. Thomas A orienterer om status på dette 
arbejde.  

Thomas A fortalte, at ledelsen har sendt en ansøgning til 
undervisningsministeriet angående prøvefrihed for de ”nye” 
praktisk/musiske fag. Der forventes, at vi kan få svar inden efterårsferien. 

Vi har undersøgt muligheder for, hvordan vi kan handle, hvis vi ikke får et 
positivt svar på dispensationen. Vi har opstillet scenarier for, hvordan vi kan 
løse problematikken. Vi ønsker at fastholde valgfag på 7. klassetrin og vores 
linjefag for overbygningen. For at løse dette har ledelse og lærere afholdt et 
møde og der kommer et møde mere i næste uge. Her vil omdrejningspunktet 
være hvordan vi kan tilgodese de nye krav, samtidig med at vi fastholder 
valgfag og linjefag. 

 

Orientering  

20:00  Pkt. 7: Skolemælk  

Thomas A  

Skal der fortsat tilbydes skolemælksordning på Odense Friskole? 
Opmærksomhedspunkter:  

• ● Skolens holdning til kommercielle aktører på skolen  
• ● Skolens ressourceforbrug ved nuværende  

skolemælksordning  

Drøftelse  



Stig problematiserede skolens holdning angående samarbejdet med 
kommercielle aktører som Dansk SkoleFoto og Skolemælk. 

Han foreslår en diskussion angående skolens holdning. 

Thomas A argumenterede for, at mælkeordningen lægger et pres ud på 
forældre om at købe deres produkt.  

Der går også en del mælk til spilde, som ikke bliver drukket.  

Skolen bruger mange ressourcer i form af pedel-tid og plastik-poser.  

Herefter var der meningsudveksling blandt bestyrelsen. 

Thomas A fortalte, at vi er i gang med at undersøge muligheden for at stille 
koldt-vands-haner op forskellige steder på skolen. 

Bestyrelsen er optaget af, hvordan vi kommunikerer noget ud til forældre, 
hvis vi beslutter, at det er noget vi vil gøre op med. 

Der tales om, at vi ikke skal tage afsæt i problemet med kommercielle 
partnere, men det skal handle om det administrative, økonomiske 
problematiske mm. 

Ledelsen undersøger nærmere og vi tager punktet op til næste møde. 
 

20:20  Pkt. 8: Trafikpolitik  

Thomas A 
Før sommerferien blev vi introduceret for et oplæg til trafikpolitik på skolen. 
Denne er nu under implementering og blandt andet er cykelscore sat i gang.  

Thomas A fortalte, at vi i år har sat to lærere på som ”trafiklærere”. Denne 
opnormering ønskes for at skabe mere fokus på trafiksikkerhed. Disse to 
lærere er også blevet tilknyttet Odense Kommunes trafiklærere. Ønsket er 
at der kommer trafikforløb på forskellige klassetrin og et generelt større 
fokus. Udover dette er et projekt kaldet cykelscore.dk sat i gang. 

 

Orientering  

20:30  Pkt. 9 Lektier  

Thomas A 
Bestyrelsen igangsatte i skoleåret 17/18 en drøftelse af om mængden af 
lektier generelt er øget på skolen og vi opfordrede til at dette blev drøftet i 
diverse fagudvalg. Thomas A orienterer om status på dette.  

Thomas H informerede kort om, hvordan der har været arbejdet med emnet. 
Både bestyrelse og hele lærergruppen har diskuteret lektier. Vi har 
diskuteret ud fra vores hverdag og et skriftlig oplæg der indeholdt 5 
forskellige artikler. Vi har lavet en sammenfatning: 

- Der er ikke et ønske om en nedfældet fælles politik på mål for lektier. 

- Der er et ønske om, at vi løbende diskuterer og inspirerer hinanden ift. til 
principper. Eksempler på disse principper kan læses i de følgende tre 
punkter. 

Orientering  



- Brug af forældremødet som et forum til tydeliggørelse af, hvordan der skal 
arbejdes hjemmefra – hvor værdien af hjemmearbejde (med eget barn) 
italesættes. 

- Lektier er ikke et mål i sig selv, men dét, der sker i eleven og i barn/voksen- 
relationen ved hjemmearbejdet og den efterfølgende kommunikation og 
opfølgning omkring det, er et væsentligt, værdiskabende middel ind i vores 
skolekultur.  

- En løbende opmærksomhed på at lektier er en individuel sag, hvor den 
enkelte lærer anvender lektier på forskellig vis. Der er forskel på målene for 
lektier og lektieformer.  

Opfølgning: Vi vil tage emnet op på forældremøder og fortælle om, hvordan 
vi agerer i det enkelte team i den enkelte klasse. I KOO vil vi finde veje, hvor 
vi kan fortsætte med at diskutere og inspirere hinanden i lærergruppen.Vi 
har ligeledes tilføjet noget om lektier under punktet ”pædagogik” på skolens 
hjemmeside. 
 

20.40  Pkt. 10: KORT nyt  

Tommy/Sidsel/Lau/Thomas A/Thomas H  

Tommy berettede, at der har været åbent hus for nye minier. Der kom 
overrumplende mange forældre og det var en stor succes. Vi ønsker at 
gentage åbent hus, men vi ønsker, at hele ledelsen inddrages på dagen og 
at vi har mere mandskab på. 

Klubben kører godt med 46 elever – Vi er meget glade for denne ordning. 

Der kommer et stillingsoplag til en pædagogstilling i løbet af næste måned. 

Thomas A fortalte, at vi har 530 elever pr. 5/9, som er den dato, hvor vi 
tæller elever ift. støtte fra undervisningsministeriet. 

Lau fortalte, at det er rart og positivt, at vi ikke er ramt af længerevarende 
sygdom blandt personalet. Her er en følelse af, at der er ro på. 

Sidsel fortalte, at vi i år skal forhandle arbejdstid og løn. Udover det arbejdes 
der på en handleplan, der omhandler før og under en sygdomsperiode. 

Orientering  

20:50  Evt.    

 


