Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 22. Januar 2020. kl. 18-21.
Mødeleder: Stig
Referent: Thomas H
Afbud: Sidsel, Magnus, Anders, Anette
18:00 Pkt. 1: Sang Thomas A vælger en sang.
Vi sang sneflokke kommer vrimlende
18:05 Pkt. 2. Godkendelse Godkendelse af referat fra mødet d. 06/11
Der var enkelte ønsker til ændringer. Disse er tilføjet og referatet er lagt ud på hjemmesiden.
18:10 Pkt. 3. Vedtægter Lisbet
De fremsendte forslag til ændringer i vedtægterne drøftes.
De færdige vedtægter besluttes til endelig vedtagelse på næste møde.
Lisbet gennemgik det arbejde, der har ligget forud og vi anser punktet for klart til næste møde.
19:10 Spisning Thomas A sørger for bespisning fra boden
19:40 Pkt. 4: Suppleant Thomas A
Endeligt belutningsforslag til suppleantens inddragelse i bestyrelsesarbejdet.
På næste møde, vil vi drøfte bestyrelsens forretningsorden og det der besluttes i dette punkt vil blive medtaget i
forretningsordnen.
Ts fremlagde følgende forslag:
På Generalforsamlingen (ved valghandling) gøres der opmærksom på, at suppleanten inviteres til at deltage i
bestyrelsesmøderne.
• Får tilsendt dagsordener.
• Melder afbud fra gang til gang som faste medlemmer.
o Har ikke stemmeret (jvnf. vedtægterne)
o Kan ikke godkende/forkaste referat.
o Kan ikke få skrevet synspunkter til referat.
• Har ikke bestyrelsesforpligtelser som fx forældremøder og rådsmøder.
o Skal ikke deltage i ansættelser.
o Skal ikke deltage til regnskabsafslutning.
Dette blev besluttet
19:55 Pkt. 5: Skolemælk Stig
Endelig vedtagelse af forslaget om at skolemælk opsiges med udgangen af dette skoleår
Stig fremlagde et forslag, som blev præsenteret ved forrige møde.
Dette forslag blev vedtaget.
Bestyrelse og ledelse vil komme med en samlet udmelding til skolens familier.
20:10 Pkt. 6:Bæredygtighed
Lisbet
En indledende drøftelse af hvordan vi som bestyrelse kan være medvirkende til at påvirke skolen i en mere
bæredygtig retning. Skal vi profilere os som en bæredygtig skole i fremtiden ?
Dette punkt blev udskudt
20:30 Pkt. 7: Orientering fra ledelsen

Thomas A
- Antimobbestrategiplan er færdig og blevet præsenteret for medarbejdere til januar rådsmødet.
- Vi er blevet færdige med trivsels- og sygdomsplan. Det er udarbejdet af skolens ledelse, AMR og tillidsmænd fra
pædagoger og lærere. Den blev vel modtaget.
- Vi har netop gennemført en APV for skolens medarbejdere. Der er nedsat et udvalg, som vil læse og tolke
besvarelsen og diskutere, hvilke fokuspunkter vi vil trække ud og arbejde videre med.
TS er umiddelbart stolt af besvarelsen.
Der vil snart komme en APV ift. elever.
- Vi er skånet for længerevarende sygdom og det nyder vi.
Vi ansætter pr. 1/2 en lærer, som skal arbejde med at støtte på mellemtrinet.
- TS og TM er i gang med at afholde mus-samtaler
- TS og TM vil sammen med Sidsel og Line starte op på lønforhandlinger.
- Parkering i Benediktområdet er ændret. Vi har været i kontakt med Trafik og Mobilitet, og de udtrykker, at
kommunens ønske er, at få færre biler i midtbyen. Derfor kan vi ikke forvente, at de vil imødekomme vores ønske om
adgang til parkeringspladser.
20.40 Pkt. 8: Nyt fra personalet
Tommy/Sidsel/Lau Orientering
Tommy: Vi har opsagt en pædagogisk medarbejder, og vi har ansat en ny medhjælper indtil sommerferien.
Mikkel er på barsel fra midt januar indtil april. Pernille som tidligere har været ansat vil varetage vikariatet. Herefter vil
hun arbejde med Mini-gruppen.
- Amalie stopper som medhjælper 1. februar.
- Klub – Der er pt 39 tilmeldte til sidste forløb fra 1/2-30/6
Der vil ift. mini være omrokeringer blandt personalet.
LAU
- Der har været arbejdet med bogstavevaluering hos de ældste elever. Lærergruppen har et ønske om at kunne
evaluere og honorere på andre måder end med karakterer. Der har været arbejdet i en længere periode med dette
hos udskolingen. Dette arbejde er nu færdiggjort og blevet præsenteret og vedtaget i medarbejderrådet.
- Der er flexuge i uge 6 og elever fra elevrådet har arrangeret to dage for elever i 7-10.kl.
20.50 EVT
- Stig har mistet oversigten over hvilke bestyrelsesmedlemmer der kommer til hvilke rådsmøder i løbet af skoleåret. Er
der nogen som kan hjælpe?

TM

