
Referat, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 02. april 2020. kl. 18-21. 
 

Mødet afholdes via Teams på grund Covid-19 situationen.  

Punkt 1 og 2 med deltagelse af ekstern revisor og Birgitte.  

Mødeleder:  Stig  
Referent: Thomas H 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 
18:00 Pkt. 1: Velkommen Thomas H Velkommen. Er alle koblet på og er der hul 

igennem til både lyd og billede. 
 
Vi kom alle på! 

 
 

18:05 Pkt. 2. Fremlæggelse 
af regnskab 

Thomas A, Ekstern Revisor 
Regnskabet gennemgås, det fremsendes efterfølgende 
til elektronisk godkendelse. 
 
Regnskabet blev gennemgået af Anders og Mette fra 
PWC. Der var tilfredshed med regnskabet og 
gennemgangen. 
Der var et ønske om at bruge mere tid på at gennemgå 
budgettet i bestyrelsen, hvilket også er et punkt i 
forretningsordenen for bestyrelsen, som blev 
gennemgået til sidste møde.  
Dette vil ske fremover. 

Orientering 
 

19:05 Pkt. 3. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra møde d. 24/02 
 
Referatet blev godkendt 

Beslutning 

19:15 Pkt. 4. 
Årsmøde 

Stig 
Vi skal have besluttet en dato for Årsmødet, der 
udsættes til senere på året.  
Betyder udsættelsen noget for indholdet?  
Der bliver to bestyrelsesposter ledig ved dette 
årsmøde idet Magnus og Annette stopper i 
bestyrelsen.  
 
Vi afventer de kommende udmeldinger angående 
skoleåbning, og hvornår og hvordan vi kan samles. Når 
vi ved mere, melder ledelsen til bestyrelsen, hvilken 
dato der kunne være passende at afholde vores 
årsmøde. Efter aftale mellem bestyrelse og ledelse 
sendes der en invitation ud til skolens forældre. Denne 
beslutning meddeles fredag den 3. april i et 
forældrebrev. 
Magnus og Annette træder ud af bestyrelsen.  
Thomas er på valg og ønsker at genopstille. 
Thomas og Annettes plads er på valg for en periode på 
4 år og Magnus´ plads er en periode på 2 år 
 
 
 
 

Drøftelse/ 
Beslutning 



19:45 Pkt. 5 Fællesspisning 
for kontaktforældre 

Lisbet 
Fordeling af opgaver i forbindelse med at arrangere og 
invitere til fællesspisningen.  
 
Bestyrelsen mener stadig, at det er en god idé. I forhold 
til at invitere en stor forsamling ind på denne side af 
sommerferien, vil det dog virke mærkeligt at invitere 
ind til samvær under de nuværende forudsætninger. 
Denne spisning udskyder vi til næste år. 

Beslutning 
 

20:00 Pkt. 6: Tilbagemelding 
på personalesag 

Thomas A 
Lukket punkt vedr. en personalesag, der har været 
tidligere på året.  
 
Der blev orienteret om en personalesag, hvor Stig og 
Lisbet har været løbende inddraget. Dette blev gjort for 
at hele bestyrelsen var informeret om sagen og 
hvorledes, at den er blevet håndteret. 

Orientering 

20:15 Pkt. 7: Orientering fra 
ledelsen 

Thomas A 
Thomas orienterede om ”corona-situationen” på 
skolen. Der er fuld gang i fjernundervisningen og den 
fungerer godt. Vi har skulle finde vores ben at stå på, 
men det virker som om, at alle har arbejdet sig ind på 
den nye situation. 
Vi har et nødberedskab ift. at komme på skolen. Der 
har været mellem 3-8 børn fra mini til 4. klasse. Der har 
været ca. 20 børn tilmeldt. 
Pædagogerne har taget godt imod de nye rammer og 
forventninger. Der har været lavet aftaler med alle om 
arbejdsmængde og hvilke type opgaver vi kan lave. Der 
bliver også afholdt ff-dage af enkelte pædagoger. 
Der er også blevet lavet aftaler med pedeller og 
administrativt personale. 
Hver dag skriver ledelsen ud til alle medarbejdere om 
dagens gang og forskellige informationer. 
 
Fortsætter skolelukningen efter påske, står vi over for 
en ny udfordring ift. at organisere indsatsen. 
 
Stig fortalte om, at han var blevet kontaktet af en 
forældre, der var frustreret over mængden af 
skolearbejde, når man som forældre skulle arbejde på 
fuld tid derhjemme. Thomas understregede vigtigheden 
af, at man kontaktede lærerne direkte for at 
forventningsafstemme. Samtidigt er det også vigtigt, at 
man kan kontakte skolen ift. pasning på skolen. 
 
Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med 
indsatser de har set og oplevet som forældre.  
Stor ros til lærerne. 
 
Udover Corona –  
Vi er gået i gang med fagfordeling. Den har været i 
gang et par uger. Den er nu sat på standby i en lille 
måneds tid, da vi har lavet et jobopslag, som er 
kommet på Jobindex i dag (2.april).  

Orientering 



Vi søger en lærer som kan noget ift. sløjd, 
håndværk/design, musik. Når vi kender vores nye 
kollega, laver vi fagfordelingen færdig. 
 
Vi får nye valgfag som kræver flere lærerkræfter og vi 
har oprettet et nyt valghold for 6. klasse, der hedder 
Bandværksted. 
Vi har ligeledes et jobopslag ude for Lotte 
(børnehaveklasseleder) som går på orlov i det 
kommende skoleår. (samtaler uge 18). 
 
Ledelse og TR/AMR er gået i gang med 
lønforhandlinger. 
 
Lau har aflyst den orlov, som var planlagt fra påske til 
1/6 pga. corona. 
 

20.30 Pkt. 8: Nyt fra 
personalet 

Tommy/Sidsel/Lau 
 
Tommy: Det er en mærkelig tid, hvor vi laver mange 
andre ting end vi plejer. 
Klubben har fået tilmeldinger til kommende skoleår og 
der er kommet omkring 5o. 
 
Sidsel: Lærerne oplever, at de holder fanen højt og de 
har en god kontakt til eleverne.  
Der har været mulighed for at lave aftaler med ledelsen 
som har gjort, at det har føltes trygt. 
 
Lau: Vi vil gerne vores skole og det var mærkeligt at 
blive sendt hjem hver for sig, da vi jo er vant til at løse 
det sammen. 

Orientering 

20:50 Evt.  Stig: Er der behov for at vi skriver ud til bestyrelsen, når 
vi har talt og eventuelt besluttet noget i samråd med 
ledelsen? Det var der umiddelbart ikke. 
 
Magnus: Har vi en holdning til Crawleys ønske om at 
alle børn skal kontaktes ift. trivsel?  
Vi er med på baggrunden for ønsket, men vi mener, der 
er god kontakt til vores elever og ringer ikke individuelt 
op. 
 
Stig rundede mødet af og takkede for indsatsen under 
de særprægede omstændigheder. 
 

 
 

 
 


