Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 06. November 2019. kl. 18-21.
Mødeleder:
Stig
Referent:
Thomas H
Afbud: Annette, Anders, Lau
Ca. tid

Dagsordenspunkt

bemærkninger

18:00

Pkt. 1: Sang

Magnus vælger en sang.

O/D/B

Vi sang ”Fjärlin vingad syns på Haga”.
18:05

18:10

18:20

Pkt. 2. Godkendelse

Pkt. 3.
Skolekredsmøder

Pkt. 4: Mobilpolitik

Godkendelse af referat fra mødet d. 24/9
Stig foreslog, at vi lavede et underlink ift. teksten angående
lektier. TM sørger for dette.
Stig
Opfølgning fra sidste møde. Er der nogen konkrete forslag til
navne på oplægsholdere på kommende skolekredsmøder?
Lisbeth og Stig foreslog:
Jeppe Søe – Samfund, skole, test
Anders Morgenthaler – Bæredygtighed, skole
Per Schultz Jørgensen – Børnesyn, samfund
Lasse Skovgaard – sang, musik…
Peter Vuust – Musik, kreativitet…
Stig
Vi har fået en henvendelse fra en ny forælder i 7.c, der undrer
sig over at der ikke findes en generel politik, der forbyder
mobiltelefoner.
Vi gennemgår den nuværende praksis på området og drøfter
om der er behov for ændringer.

Drøftelse

Orientering
/Drøftelse

- TM redegjorde for den nuværende praksis.
Praksissen er at mobiltelefoner ikke er fremme i indskolingen.
På mellemtrinet afleveres telefoner ved dagens start i en kasse
i klassen, som låses inde i et skab i klassen.
I udskolingen afprøves i dette efterår forskellige måder at
forholde sig til mobilen på. Vi vil gerne inddrage eleverne i
gode måder, at løse problematikken på. På hver årgang laves
der aftaler, som bliver evalueret på de ældstes PTU.
Bestyrelsen er for den dialogiske form.
Der er forståelse for, at når man kommer som ny
elev/forældre kan det synes anderledes/mærkeligt, at vi ikke
bare laver reglerne.
Bestyrelsen bakker op om den nuværende proces, og ønsker at
bestyrelsen informeres, når processen er nået længere i ældste
ptu.
18:40

Pkt. 5:
Antimobbestrategi

Thomas A
Gennemgang af svar til DCUM ang. den opdaterede
antimobbestrategi.

Orientering

- TS redegjorde for at den nye lovpligtige Trivsels- og antimobbestrategi nu ligger på hjemmesiden. TS fortalte kort om
teksten, hvor penneførerne har været skolens akt-team i
samarbejde med TS.
Teksten afspejler det arbejde, som foregår på skolen.
TS har svaret DCUM, at skolen, nu har fået revideret og
offentliggjort dokumenterne.
DCUM svarer herefter tilbage. Dette svar kommer på
bestyrelsesmødet, når vi har modtaget det.
19:00

Spisning

19:30

Pkt. 6: Vedtægter

20:00

20:15

20:25

Pkt. 7: Suppleant

Pkt. 8: Skolemælk

Pkt. 9: Skolepenge

- Bestyrelsen er tilfredsmed skolens nye Anti-mobbestrategi
Thomas A sørger for bespisning fra boden
Stig
Skolens vedtægter er sidst revideret i 2007. Siden da er vi
blandt andet begyndt at anvende betegnelsen “Bestyrelse” i
stedet for “Styrelse”. Hvis årsmødet skal beslutte
vedtægtsændringer, er så andre punkter, der trænger til et
eftersyn?
https://www.odense-friskole.dk/wpcontent/uploads/2018/10/Vedtaegter_odensefriskole.pdf
Lisbeth vil gerne korrekturlæse vedtægterne, og lave forslag til
rettelser ift. underskrifter, benævnelsen af bestyrelsen og SFOlederen.
Det besluttes, at alle medlemmer til næste bestyrelsesmøde
har læst dette, og så reviderer vi i fællesskab.
Thomas A
Der er stillet forslag om at vi inviterer den valgte suppleant til at
deltage ved bestyrelsesmøderne. Opfølgning fra sidste møde.
TS vil lave en skriftlig formulering, som ved næste møde evt.
kan besluttes at indgå i revideringen af vedtægterne.
Thomas A
Status på alternativ til skolemælk
Vilkår for opsigelse af Skolemælk
Næste skridt
TS informerer, at der er 189 børn, der i dag modtager
skolemælk på skolen.
Vi har 6 måneders opsigelse hos Arla, hvis vi ønsker dette.
Som et alternativ er der undersøgt på muligheden for at
etablere koldtvandshaner flere steder på skolen.
Erik/pedel og TS har været på besøg på Rosengaardsskolen og
se deres system. Arbejdet med at etablerere af vandposter
fortsætter og et punkt angående skolemælk kommer på til
næste møde som beslutningspunkt.
Thomas A
Beslutning om regulering af skolepenge
TS ønsker at indeksregulere næste skoleårs skolepengene med
3%.
Bestyrelsen vedtog dette.

Beslutning

Beslutning

Drøftelse

Beslutning

20:30

Pkt. 10: Orientering
fra ledelsen

Herefter var der en diskussion om, at bestyrelsen fremover
kunne modtage et skriftligt oplæg ift. skolens økonomi ved
dette punkt.
Thomas A
Herunder eventuelle konsekvenser af ny finanslov

Orientering

TS redegjorde for, at den nye finanslov giver den samme
koblingsprocent som hidtil, hvilket vi er glade for. Det giver ro
og et fornuftigt økonomisk råderum.
Ts fortalte at Jon er på orlov indtil 1/6. Michael Beiskjær
dækker Jons skema, på nær musik, som bliver dækket af en
studerende fra MGK.
Trafik - Guldbergsvej lukkes for indkørsel fra Hjallesevej.
Kvarteret omkring skolen bliver gjort til en 1 time parkeringszone. Dette træder i kraft fra 1/1-2020. TS informerer forældre
nærmere i december.
Fredag den 8/11 er der forældreskole-overtagelse og
pædagogisk dag for pædagogisk personale. Vi tager til Den
Frie lærerskole og afholder kurset. Fredagens program er
Forum-teater angående skoleudvikling. Lørdag fortsætter det
for lærerne, som skal arbejde med revidering af fagplaner og
flexuge-planlægning.
20.40

Pkt. 11: Nyt fra
personalet

Tommy/Sidsel/Lau
Tommy fortalte, at der nu er 75 ansøgere til vores
pædagogstilling. Der er ansættelsessamtaler den 19/11.
Der er startet en person (uddannet pædagog) i
arbejdsprøvning, og det virker rigtig godt.
Der blev fejret Halloween torsdag den 31/10. Der var 21
forældrehjælpere, og det var en super aften.
Sidsel fortalte, at vi er i proces i arbejdet med en handleplan
for trivsel og sygdom.
Vi havde åbent hus for 10. klasse i går (5/11). Der var cirka 80
tilhørere. Skolens egen klasse var tilstede og fortalte om livet i
klassen. Det var en super god aften.

20:50

Evt.

Til samtalerne den 19/1 deltager fra bestyrelsen: Stig og
Thomas undersøger om han har mulighed.

Orientering

