
Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 07. april 2021. kl. 18-21. 
Mødet afholdtes via Teams på grund Covid-19 situationen.  

Punkt 1 og 2 med deltagelse af eksterne revisorer fra PWC og Birgitte Offersen (Bogholder). 

Mødeleder:  Stig  
Referent: Thomas H 
Deltagere:  Stig, Lisbet, Anders M, Anders S, Marlene, Ann-Louise, Thomas W, Nina, Sidsel, Lau, Tommy, Thomas A, 
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.  
  
  
Alle kom på og Stig indledte kort!  

 
 
  

18:05  
Pkt. 2. Fremlæggelse af 
regnskab  

Thomas A, Ekstern Revisor  
Regnskabet gennemgås, det fremsendes 
efterfølgende til elektronisk godkendelse  
  
  
Regnskabet blev gennemgået af Anne-Sofie og 
Mette fra PWC. Der var tilfredshed med 
regnskabet og gennemgang.  
Det blev aftalt at tage nogle af de anbefalinger, 
der var i gennemgangen med til kommende 
bestyrelsesmøder. Det drejer sig om en funktion 
hos skolens formand, som skal lave en kontrol på 
bilag, og skolens situation ift. Cyberkriminalitet.  
  

Orientering 
 
  

19:05  Pkt. 3. Godkendelse af 
referat  

Godkendelse af referat fra ekstraordinært 
bestyrelsesmøde d. 03/02  
  
  
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?   
Anders blev valgt ind for en etårig periode sidste år 
og er derfor på valg igen.  
  
  
På kommende torsdagsmøde (15/4) mellem 
ledelse og Stig og Lisbet aftales der en dato for en 
afholdelse af mødet i uge 23. Vi er håbefulde 
omkring at det kan lade sig gøre på dette 
tidspunkt. 
Vi ønsker at afholde et helt almindeligt årsmøde. 
Vi har haft talt om at invitere kontaktforældre til 
fællesspisning inden mødet, hvor bestyrelsen var 
værter. Denne idé bliver sat på standby og idéen 
tages op igen næste år.  

Drøftelse/  
Beslutning  



19:30  Pkt. 5 . Coronastatus  

Thomas A  
Plan for undervisning frem mod sommerferien  
  
Der har løbende været sendt kommunikation ud 
til forældrene.  
0-4 klasse har nu været i skole fuld tid i en 
længere periode.  
9-10 klasse har nu været i skole 50% i tre uger og i 
denne uge er 5-8 klasse startet op på fysisk 
fremmøde med 50%.  
Det set-up vi kører nu kan rulle, således at det kan 
fortsætte i resten af april.  
Vi har lejet os ind på Vandrerhjemmet også i uge 
14-15, for at skabe så meget plads som muligt.  
Der er mange andre forandringer ift. skema og 
fag, men vi har dygtige, flittige og fleksible 
medarbejdere som skaber en tryg hverdag for 
vores børn.  
  
Vi har i en kortere periode været med i testning af 
skolens personale, som har været organiseret af 
Odense kommune. Det har vi været glade for.  
Fra uge 14 er kommunens plan, at elever fra 12 år 
anbefales at testes på skolen 1 gang om ugen. 
Derudover anbefales det at blive testet 1 gang om 
ugen, som man selv arrangerer.   
Ledelsen opfatter det som problematisk, at vi 
bruger skoletid på testning af flere årsager.  
Et problem er tiden kunne bruges på socialt og 
fagligt arbejde. Samtidigt kan der dukke mange 
usikkerheder op og det kan skabe utryghed hos 
eleverne og medarbejdere.  
  
Der var blandt medlemmerne argumenter for, at 
vi som skole bør bakke op om den løsningsmodel 
samfundet lægger op til.   
Der var dog et flertal for at bakke op om ledelsens 
ønske om at opfordre familierne til at påtage sig 
ansvaret ift. testning, og på den måde skabe 
nogle tryggere rammer for børnene i deres 
tilbagevenden til skole. 
Det er vigtigt, at der laves en tydelig 
kommunikation, hvor det forklares hvorfor vi ikke 
ønsker at indgå i kommunens testplan.   
  

Orientering 
 
  

20:00  
Pkt. 6: Genovervejelse af 
indeksregulering af 
skolepenge  

 
Thomas A  
Som det vil fremgå af 2020 regnskabet, kommer vi 
ud med et flot, men også et stort overskud. Godt 
2,3 mio. kr. På den baggrund forslår ledelsen at 
2021 budget revurderes. Konkret foreslås det, at vi 
genovervejer den indeksregulerede prisstigning på 
3 %.  
  

Drøftelse/  
Beslutning  
  



Overskuddet er lige knap 2,2 mio. 
Der var en drøftelse om man kunne bruge 
pengene på ekstra lærere/pædagoger og/eller 
undersøge muligheden for at bruge flere resurser 
på fysiske rammer og/eller læremidler.  
Der blev givet udtryk for, at pengene kan give 
en værdi ift. børnene. Idéen udsprang af et 
overskud i regnskabet og et specielt år, hvor 
nogle familier også kunne være mere presset 
økonomisk. 
Det blev dog besluttet at fastholde 
indeksreguleringen.  

20:15  
Pkt. 7: Orientering fra 
ledelsen  

Tommy/Thomas A/Thomas H  
  
Tommy: Børnene trives rigtigt godt fra mini-2. 
klasse.   
3. klasse trives også godt, men er udfordret af 
frikvarter og pladsmangel.  
Børnene trives godt, men der løbes ekstra stærkt 
og der er ansat flere medhjælpere til at være 
sammen med de enkelte klasser.  
  
Thomas A: Fagfordelingen er godt på vej. Lærerne 
har ønsket og nu begynder puslespillet at skulle 
lægges de kommende uger. Det skrider 
planmæssigt frem.  
  
Vi har planer om at renovere pige-toiletter, pige-
omklædning og naturfagslokalet i løbet af 
sommerferien. Vi har et godt samarbejde med 
rådgivende ingeniører Henry Jensen.  
Der er lagt en procesplan, som går i gang to uger 
før vi går på sommerferie og som bliver færdig 
omkring skolestart.  
  
Vi har haft en jobopslag med deadline 6/4. Der 
var 50 ansøgere og Sidsel, Lau og ledelsen mødes 
torsdag (8/4) og laver udvælgelse og der vil være 
samtaler i uge 15.  
  
Sidsel: Der mødte mange smilende og glade 
elever og medarbejdere tilbage på skolen i 
tirsdags.   
Fagfordelingen kører.  
Vi er begyndt også at tale om fællesslejr, som 
løber af stablen næste skoleår.  
  
Lau: Lau træder tilbage som rådsformand, da han 
har bestridt posten i 3 år, som er det maksimale 
man kan sidde efter rådsreglerne. Der er to 
kandidater som stiller op og der vil være en 
afstemning 20/4 i forbindelse med Ptu-møder.  
Den nye formand tiltræder 1/8.  
  

Orientering  



20.30  Pkt. 8: Nyt fra personalet  Sidsel/Lau  Orientering  

20:50  Evt.   

Der var et spørgsmål ift. et arrangement i 
bestyrelsen. Thomas følger op tilmeldinger 
og melder tilbage.  
  
Anne-Louise og Lisbet deltager i samtalerne i 
uge 16. 
  

 
 
  

 


