
Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 12. august 2020. kl. 18-21. 
 

Mødet afholdes i medarbejderhuset  

Mødeleder:  Stig  
Referent: Thomas H 

Tilstede: Stig, Anders, Nina, Lau, Sidsel, Tommy, Thomas A, Thomas H, Marlene deltog i punkterne 3, 4, 9, 10 
samt evt., Thomas W kom senere. 

Afbud: Magnus, Lisbet 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

18:00 Pkt. 1. Sang Marlene vælger en sang 

Marlene kom senere og pianisten manglede…vi sang 
ikke… 

 
 

18:05 Pkt. 2. Godkendelse af 
referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet i Maj er allerede 
godkendt og ligger på hjemmesiden. 

Beslutning 
 

18:10 Pkt. 3.Fordeling af 
rådsmøder 

 

Stig  

Der er rådsmøder: 27/8, 19/11, 14/1, 18/3 og 20/5 

Vi skal have besluttet hvem der deltager på hvilke 
møder. 

27/8: Stig 

19/11: Marlene, Stig 

14/1: Anders 

18/3: Nina 

20/5: Thomas W 

Beslutning 

18:20 Pkt. 4. Fordeling af 
forældremøder 

Stig 

Bestyrelsen deltager ved årets første forældremøder i 
bh.kl., 4. kl og 7.C. Hvem har mulighed for at deltage 
på hvilke møder? 

Bh.kl. A - 31/8 kl. 19-21.30: Stig/Thomas W 

Bh.kl. B - 31/8 kl. 19-21.30: Stig/Thomas W 

4a - 24/9 kl. 17-18.30: Lisbet/Marlene 

4b - 14/9 kl. 19-21: Anders/Nina 

7c - 25/8 kl. 19-21: Stig 

Beslutning 

18:30 Pkt. 5: Skoleåret 
2020/2021  

Thomas A 

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

Orientering 



Thomas A fortalte om de fokusområder der er på 
skolen.  

Vi er i gang med at revurdere vores fagplaner i 
fagudvalgene. Dette arbejde startede i sidste skoleår, 
og planen var, at vi skulle afslutte det i indeværende år. 
Pga. corona er vi noget bagud efter planen, men vi 
fastholder arbejdet, men forventer, at det afsluttes 
senere. 

Pædagogisk udvalg har haft møde og de er begyndt at 
planlægge vores pædagogiske dag, som i år ligger i 
marts. Emnet bliver det praktisk/musiske.  

Dette ligger i tråd med, at vi nu er startet på de nye 
prøvevalgfag. Når vi har fået nogle erfaringer med 
dette, vil vi have lave et fokusområde angående 
valghold på mellemtrin og linjefag. Både valghold og 
linjefag ligger ift. klassetrin før og efter de nye 
valghold, og vi ønsker at rette et samlet fokus mod 
praktiske/musiske fag på skolen. 

Bygningsmæssigt er vi i gang med at renovere 
naturfagslokalet. Det gamle serverrums vægge er 
fjernet og naturfagslokalet er dermed blevet større. Der 
skal nu kigges på, hvordan det bedst muligt indrettes. 

Der bliver også indhentet tilbud på renovering af 
pigetoilettet under biblioteket og pigeomklædning. 

På KOO-møde blev det besluttet, at vi i år vil indsamle 
noget viden om ”klassekasser”, klasseøkonomi mm. Vi 
er optaget af, hvad der reelt bliver brugt i klasserne og 
hvor meget vi kræver af forældre. 

19:00 Spisning Thomas A sørger for bespisning fra boden  
 

19:30 Pkt. 6: Orientering om 
Covid-19 

Thomas A 

Orientering fra ledelsen om Covid-19 situationens 
indvirkning på Odense Friskole. 

Herunder spørgsmål til de allerede udsendte 
orienteringer og retningslinjer. 

Nødundervisning stoppede primo august og vi er 
dermed tilbage ved at det normale skema. Vi 
gennemfører altså alle timer og fag. Vi har stor fokus 
på at følge retningslinjerne fra sundhedsministeriet. 
Der er blevet skrevet til forældre og elever, hvor vi 
beskriver hvordan vi håndterer situationen. Til ansatte 
er der lavet et dokument med retningslinjerne og hvad 
vi skal huske at gøre hver dag.  

Orientering/
Drøftelse 



Vi er kommet godt i gang, og/men der vil løbende 
komme justeringer. 

Indtil nu har vi haft Covid-19-relaterede udgifter for 
små 400.000 kr. Vi har indtil nu modtaget godt 150.000 
kr. fra staten i forbindelse med øget rengøring. 

Der var et spørgsmål om vi afholder ture ud af huset? 

Ja, vi afholder nu ture igen og vi følger myndighedernes 
retningslinjer. Det betyder pt., at hvis vi tager afsted 
med offentlig transport i myldretid, så skal eleverne 
benytte mundbind. Lærerne/skolen sørger for 
mundbind.  

20:00 Pkt. 7: Udlandsrejser Thomas A 

Hvordan forholder Odense Friskole sig til udlandsrejser 
i forhold til udenrigsministeriets rejsevejledninger. 

Vi har en lang tradition for at vores 9. og 10 kl. tager på 
lejrskole i udlandet. I dette skoleår er der planlagt at 9a 
og 9b skal på flodpram i Holland. 9c havde planlagt en 
tur til Berlin, som er blevet aflyst af rejseselskabet. 10. 
kl. planlægger at tage til Berlin til foråret. 

Vi ønsker at fortsætte denne tradition, så længe vi kan 
gøre det ift. retningslinjerne fra udenrigsministeriet og 
at familier, elever og lærere er trygge. 

Ledelsen afholder møde med de to klasser, som skal 
afsted i slutningen af august, hvor der planlægges og 
aftales, hvordan de og klassen skal forholde sig ved 
forskellige scenarier. 

Tre 8. klasser skulle have været afsted tre dage til 
København i maj, men det blev aflyst. Det er aftalt med 
klasserne og deres lærere, at de tager afsted en dag til 
København i løbet af 9. klasse. 

Bestyrelsen bakker op om det nuværende arbejde og de 
principper det hviler på. 

Drøftelse 

20:15 Pkt. 8: Årsmøde Thomas A 

Endelig fastsættelse af dato er at vi fastholder den 
udmeldte dato 2/9-2020. 

Thomas A og Stig vil formulere en indbydelse til et 
anderledes årsmøde med 3 punkter. 

1-valg af tilsynsførende 

2-valg af bestyrelsesmedlemmer 

3-valg af suppleant 

Beslutning 



Dette gør vi, da formandens og lederens beretning er 
udsendt til forældre og vi ønsker ikke, at lave et stort 
fællesarrangement. 

20:30 Pkt. 9: Orientering fra 
medarbejdere 

Sidsel og Lau 

- Sidsel berettede om at vi er færdige med at forhandle 
om vores arbejdstid. Der er blevet foretaget enkelte 
mindre justeringer. 

- Der er også lavet en lønaftale, som vi har forhandlet 
på plads.  

- Det er rigtig dejligt, at vi er tilbage og der er god 
stemning på trods af corona og de opgaver der ligger i 
det. Man kan som ansat nemt tvivle på om det man gør 
er godt nok, men det er blevet lettere at være i og vi 
har efterhånden noget erfaring og vi har retningslinjer 
vi følger. 

- Vi har ansat en ny lærer, der muliggjorde at vi kunne 
lave nogle gode skemaer og også at der flere 2- 
lærertimer. 

- Det blev besluttet, at lejrture blev aflyst i løbet af 
foråret og ikke gennemføres i dette skoleår. Både 
lærere og ledelse er meget glade for denne beslutning. 

- Nina spurgte til, hvordan vi passede på os selv som 
lærere ift. hvordan vi følger op/indhenter det vi måske 
ikke nåede i foråret. – og hvordan vi passer på 
eleverne. Der var en god snak om at klasserne havde 
meget forskellige timer på skemaet i 
fjernundervisningen. Der vil derfor være forskellige 
situationer/udfordringer i klasserne, som klassernes 
teams skal forholde sig til i samarbejde med ledelsen.  

- Der er flere ting som stadig er anderledes. Vi har fx en 
10.kl. som ikke har prøvet at gå til prøve. 

Orientering 

20:45 Pkt. 10 (Øvrig) 
Orientering fra 
ledelsen 

Thomas, Thomas og Tommy 

- Tommy fortalte at SFO er helt fyldt op. Der er kun 1 
elev som ikke er tilmeldt.  

- Vi har udvidet klubben, så tilbuddet nu gælder både 4. 
og 5. klasse. Det er blevet en overvældende succes med 
64 tilmeldte. 

- Tove vikarierer for Dorthe i 0a. 

- Rasmus som er ansat i et vikariat som pædagog, har 
fået et nyt job pr. 1/10. 

- SFO forsøger at komme så meget ud af huset som 
muligt.  

Orientering 



- Der er meget mere omstændigt ift. legetøj og 
rengøring, men der er god stemning i 
medarbejdergruppen. 

- Thomas A fortalte om en sygemelding blandt 
medarbejderne. 

- Lige før sommerferien sagde Jon sin lærerstilling op. 
Vi har derfor ansat Ulrik Bøe i et årsvikariat. Ulrik 
kender vi fra et tidligere vikariat og han har 
”overtaget” Jons skema. 

- Vi har ansat Kim Zeuner i en lærerstilling med et 
særligt henblik på Håndværk og design, og musik. 

- Vi har haft nogle gode opstartsdage i sidste uge. Vi 
havde møder i forskellige fora onsdag-fredag. Fredag 
sluttede vi af med et fællesarrangement.  

20:55 Evt.    
 

 
 

 


