
Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 10. september 2020. kl. 18-21. 

Mødet afholdtes i medarbejderhuset  

Til stede: Stig, Lisbet, Thomas W, Marlene, Ann-Louise, Anders Kvistgaard, Nina, Thomas A, Thomas H, Tommy, 
Lau 

Fraværende: Anders, Sidsel 

Mødeleder:  Stig    

Referent: Thomas H 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 
18:00 Pkt. 1. Sang Thomas W vælger en sang 

 
Vi sang ”Sensommervise”. 

 
 

18:05 Pkt. 2. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af Referat fra sidste møde  
 
Referatet blev godkendt. 

Beslutning 
 

18:10 Pkt. 3.Vedtægter og 
forretningsorden 
underskrives 
 

Stig  
Anders og Ann-Louise, der blev valgt ind i bestyrelsen 
ved generalforsamlingen, får lejlighed til kort at 
introducere sig selv  
Vedtægter og forretningsorden er vedhæftet 
indkaldelsen som bilag. disse underskrives af den 
nuværende bestyrelse.   
 
Både Anders og Ann-Louise introducerede sig selv. 
Anders er forældre for Caroline i 0b. 
Ann-Louise er forældre til Tobias i 6. klasse og Cecilie i 
8. klasse.  
Herefter var der er en kort introduktion af den 
resterende bestyrelse for Anders og Ann-Louise. 

Beslutning 

18:20 Pkt. 4. 
Budgetopfølgning  

Thomas A 
Bilag udsendes af Thomas A til gennemlæsning af 
inden mødet. 
 
Thomas A uddelte et papir der indeholdt en 
budgetopfølgning pr. 31/8-20. 
Herefter var der en gennemgang af skemaet. 
Der blev stillet et forslag fra Anders om at lave en 
indeksregulering og vise en oversigt fra tidligere år, så 
det fremover blev lettere at danne sig et overblik. 

Orientering 

18:40 Pkt. 5: Orientering om 
Covid-19 

Thomas A 
Orientering fra ledelsen om Covid-19 situationens 
indvirkning på Odense Friskole. 
 
Vi har ikke nogen elever der har været smittet. Vi har til 
gengæld flere fraværende elever i klasserne. Elever og 
familier efterlever de retningslinjer der er og det 
betyder de bliver hjemme, hvis der er symptomer. Flere 
er også hjemme for at blive testet og vente på svar.  
Vi efterlever de retningslinjer der er og skolen og 
hverdagen fungerer. Der er øget rengøring og Lotte og 

Orientering 



Grethe fra boden har indgået i dette arbejde. Boden 
åbner op i uge 38 i begrænset omfang. Det betyder at 
man via intra kan bestille mad til den kommende 
skoledag. Der bliver ansat anden arbejdskraft til at den 
rengøring som Lotte og Grethe har foretaget. 
Vi har udsat de forældremøder som ligger i de 
kommende 14 dage. Det gør vi for at følge op på den 
indsats som der gøre i kommunen ift. det øgede 
smittetryk der finder sted pt. Vi har også aflyst linjefag i 
de kommende 4 uger, da vi her blander elever på tværs 
af 3 årgang.  
Det kan opleves sværere at være i sfo-delen, da 
hverdagen er så forandret. Det kan være ift. aflevering, 
hentning, legetøj, garderobe mm. 
Vi forsøger at fortsætte så tæt på det vi plejer, på trods 
af alle de muligheder restriktionerne giver. 
 
Der var et spørgsmål angående muligheden for at de 
ældste klasser gives mulighed for at deltage virtuelt, 
hvis de afventer et test-svar. 
Dette er der ikke pt. et krav og forventning om. 
Det er ikke et forslag til at tilrettelægge undervisningen 
efter hjemsendte elever, men det at give muligheden 
for de fortsat kan føle sig som en del af klassen. 
 
Der var et spørgsmål angående aflysningen af 
linjefagene de kommende 4 uger.  
-Der blev forklaret, at det var en beslutning, der blev 
truffet pga. det aktuelle smittetryk og linjefagene er 
der hvor vi blander elever på tværs af årgange (8-10 kl.) 
Der bliver afholdt et møde med linjefagslærerne i 
næste uge, hvor man vil forholde sig til, hvordan vi vil 
løse det, hvis smittetrykket stiger igen efter uge 43, 
hvor linjefag starter op igen. 
 
Thomas W spurgte ind til praktik i 9. klasse. 
- Skolens uuo-vejleder kommer i 9.klasserne i uge 38 og 
der planlægges efter at praktikken gennemføres i uge 
41. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med de udmeldinger som 
der er kommet fra skolen til forældre i hele ”corona-
perioden”. 
 

19:00 Spisning Thomas A sørger for bespisning fra boden  
 

19:30 Pkt. 6: 
Skolekredsmøder 

Thomas A 
Hvilke personer, emner eller temaer, kunne 
bestyrelsen forslå til årets skolekredsmøder? 
 
Stig fortalte kort, at Thomas A har ønsket bestyrelsens 
input til forslag til skolekredsmødet. Næste møde er i 

Drøftelse 



oktober og der var en forventning om at det blev aflyst. 
Man valgte dog at nævne de navne, som man havde 
tænkt sig at foreslå. Forslag fra  
Stig: Lone Kølle Martinsen – Grundtvig. 
Thomas W: Stine Liv Johansen – digital dannelse. 
Lisbet: Lone Belling – bæredygtig dannelse. 
 

19:45 Pkt. 7: Bæredygtihed Stig 
Vi drøftede i foråret hvordan vi som bestyrelse, kan 
bringe emnet bæredygtighed mere i spil på skolen. Vi 
tager nu emnet op igen og får formuleret 3 
hovedspørgsmål, som vi kan bede ledelsen vende 
tilbage med svar på ved senere bestyrelsesmøder.  
 
Stig fortalte om afsættet for punktet. Bestyrelsen er 
optaget af at yde en indsats angående rammer og drift 
af skolen ift. bæredygtighed. Alle medlemmer af 
bestyrelsen fik uddelt 3 post-it, hvor de skrev ned hvilke 
indsatsområder de foreslår skolen arbejder videre med. 
 
Herefter præsenterede de enkelte medlemmer deres 
post-its og de tanker der lå bag forslagene.  
Der tegnede sig et billede af tre stører grupper: 
-Drift, Bygning og Vedligehold 
-Indkøb 
-Resurser ind og ud 
-Socialt ansvar 
Derudover var der mange andre forslag og tanker. 
Ledelsen kigger på alle sedlerne og laver et oplæg til 
næste gang, hvor de har grupperet forslagene og 
fortæller hvad vi gør på nuværende tidspunkt. 
 

Drøftelse 

20:30 Pkt. 8: Orientering fra 
medarbejdere 

Sidsel og Lau 
 
Lau: Der er startet to nye klasser 7c og 10.kl. Begge 
klasser er kommet godt i gang.  
7c har lige været på overnatningstur i Tarup-Davinde 
og det gik rigtigt godt. 
To 9. klasser har været på kanalrundfart i Holland og 
der er glæde over, at det kunne lade sig gøre. 
På vores sidste rådsmøde talte vi meget om Covid-19, 
og fornemmelsen er de ansatte er ok med situationen. 
 

Orientering 

20:45 Pkt. 9: Orientering fra 
ledelsen 

Tommy, Thomas og Thomas 
 
Tommy: Rasmus som har været vikar, har vi sagt farvel 
til, da han har fået en fastansættelse anden steds. Vi 
har i stedet for ansat Søren Dalhede Pedersen. 
 
Vi er optaget af, hvordan vi kan afholde nogle af de 
kommende arrangementer, som vi gerne vil tilpasse 
omstændighederne. Dette gælder fx Halloween. 
 

Orientering 



Vi bruger meget tid på at tilpasse rammerne ift. 
restriktioner. Det er et løbende arbejde. 
 
Vi havde besøgsaften til kommende mini sidste 
torsdag. Der kom cirka 100 interesserede og vores 
opfattelse var, at der var stor tilfredshed med aftenen. 
Charlotte er ved at skrive ud til ventelisten og klasserne 
forventes dannet i løbet af oktober. 
 
Thomas A: Vi har to nye lærere ansat. Kim og Ulrik som 
begge er kommet rigtigt godt i gang. 
 

20:55 Evt.  Thomas W foreslog, at Anders og Ann-Louise fik 
datoerne til de kommende rådsmøder og at det er godt 
at være med. 
 
Marlene fortalte, at der var årsmøde 23. september i 
Odense Valgmenighed. 
 
Lisbet fortalte at Friskolerne afholder det udsatte 
årsmøde søndag d. 20. september, hvor man kan 
deltage som bestyrelsesmedlem.  

 
 

 
 


