Referat - bestyrelsesmøde Odense Friskole den 06. maj 2021. kl. 18-21.
Mødet afholdes i medarbejderhuset med god afstand. Bemærk at det kun er forældrerepræsentanter, der
deltager ved punkt 1. Øvrige møder ind kl. 18:15
Til stede: Marlene, Nina, Ann-Louise, Lisbet, Stig, Thomas W, Anders Q, Thomas A, Tommy, Thomas H. Via
Teams deltog Sidsel og Lau.
Fraværende: Anders M
Mødeleder: Stig
Referent: Thomas H
Ca. tid
18:00

Dagsordenspunkt
Pkt. 1: Lukket punkt

18:15

Pkt. 2. Sang

18:20

Pkt. 3. Godkendelse af
referat

18:25

Pkt. 4. Cybersikkerhed

18:50

Pkt. 5. Årsmøde

bemærkninger
Stig
Kun forældre deltager ved dette punkt

O/D/B
Beslutning

Punktet blev afholdt.
Marlene Vælger en sang
Vi sang ikke pga. restriktioner.
Godkendelse af referat fra møde d. 07/04
Referatet blev godkendt.
Thomas H
I forbindelse med gennemgang af regnskabet blev det
aftalt at vi ønsker en status fra skolens ledelse omkring
skolens beredskab overfor cyberrisici.
Thomas H gennemgik skolens strategi og hvordan den
udmønter sig. Der har været afholdt møde med
skolens it-konsulent om emnet og det vil der løbende
være fremadrettet. Det er besluttet at man vil skalere
lidt op på sikkerheden på det administrative net.
Bestyrelsen tilkendegav en tilfredshed med at emnet
er behandlet i henhold til opfordringen fra skolens
revisionsfirma.
Stig
Der er fastsat ny dato for årsmøde d. 15/6.
Er der andet vi skal tage stilling til vedr. årsmødet?
Vi har lagt mødet på denne dato, da
forsamlingsforbuddet d.d. tillader dette.
Der er dog ifb. med de nye retningslinjer fra 5/5
anbefalet ikke at afholde denne form for møder. Disse
retningslinjer bliver revideret ifb. med næste ”åbning”
21/5.
Forskellige muligheder blev drøftet.
Vi holder fast i datoen, og/men vi ønsker at afholde
mødet ift. de gældende anbefalinger. Den 15/6 som
dato for arrangementet bliver meldt ud her i starten
her i starten af maj. Den 4/6 bliver det besluttet om
årsmødet afholdes og det bliver samme dag meldt ud

Beslutning

Orientering

Beslutning

19:00

Spisning

19:45

Pkt. 6. Statusrapport
fra Bæredygtighedsudvalget

19:55

Pkt. 9: Corona
situationen

til skolekredsen. Hvis 15/6 ikke kan lade sig gøre
flyttes mødet til september. Dette bliver forhåbentligt
ved fysisk fremmøde ellers bliver det afholdt digitalt.
Hvis 15/6 aflyses laver Stig og Thomas A en
årsberetning på video.
Thomas A sørger for bespisning.
I forlængelse af spisningen, får vi underskrevet årets
bestyrelsesreferater.
Lotte fra boden havde lavet god madJ
Lisbet
Lisbet orienterede om udvalgets arbejde. Der er
nedsat et udvalg, som er i gang med at formulere et
spor man gerne vil køre ud af.
Tidligt i forløbet stødte vi på muligheden for at lave
en energiscreening, og derfor har udvalget holdt
møde med to personer fra OBH-gruppen.
Vi modtog et tilbud fra OBH, som vi til at begynde
med synes så dyrt ud. Efterfølgende har Thomas A og
Erik (pedel) været til møde med OBH-gruppen igen.
Her blev tankerne bag en screening fremlagt. Herefter
er vi meget interesseret i en screening og et bud på en
investeringsplan for de kommende år. Derfor har vi
sagt ja til tilbuddet.
Screeningen begynder allerede her i maj 21 og Erik
bliver tæt kontakt til projektet. Kort inde i det
kommende skoleår vil OBH komme til et
bestyrelsesmøde og fremlægge resultaterne af
undersøgelsen.
Thomas A
Orientering fra ledelsen om håndteringen af corona
situationen frem mod sommerferien.
Thomas A fortalte at der ydes en stor og rigtig god
indsats. Der er dog også en form for træthed, som
viser sig. Fra starten af næste uge må alle komme
tilbage på skolen igen. Klasserne flytter tilbage i deres
stamlokaler og vi glæder os meget til at der kommer
noget mere normalitet.
I forbindelse med de nye retningslinjer anbefales det
ikke at tage på lejrskole. Det betyder umiddelbart, at
to klasser (8a og 9c) ikke kan komme på lejrskole. Det
er vi utroligt kede af. Vi har hele tiden fulgt de
anbefalinger som der er kommet fra politisk og
ministeriel side - Dette mener vi er det rigtige at gøre
ift. ledelse af skolen.
Prøvevalgfagene i 8. klasse starter op igen og der er
lagt en plan for hvordan fagene afsluttes.
Der er også ved at blive planlagt en struktur for
valgfagene på 5-6-7 klassetrin, som medtænker at
man ikke blander elever på tværs af klasser.
-

Orientering/
Drøftelse

Der blev drøftet at afholde digitale klassemøder. Det
er en mulighed.
Der blev drøftet afholdelse af børnefødselsdage. I
september var der en udmelding fra Thomas A i
september. Måske er der behov for en udmelding
igen.
Tommy fortalte at forældre i indskolingshuset
løbende bliver inviteret ind ift. garderober.
Hver uge er der også nogle klasser/grupper der tager
på tur, hvilket er med til at skabe mere rum.
20:25

Pkt. 10: Orientering
fra medarbejdere

Sidsel og Lau
Sidsel:
Coronatiden har varet længe. Dejligt at alle elever
kommer tilbage igen. Begejstringen topper den
udmattethed, der også er til stede.
FSL har stemt ja (90%) til en 3-årig aftale og som skole
har vi et spændende stykke arbejde foran os.
Lau:
Lau træder tilbage ved udgangen af dette skoleår.
Morten Holmegaard er blevet valgt for den
kommende periode.
(Man bliver valgt for en 1-årig periode og man kan
maksimalt besidde poste i 3 år).
Lau blev takket for sin indsats i bestyrelsen.

20:40

Pkt. 11 (Øvrig)
Orientering fra
ledelsen

Tommy, Thomas og Thomas
Vi har tilmeldt næsten 60 børn til klubben. Man
binder sig til mindst vinterferien. Vi er meget glade for
dette antal.
Vi er ved at planlægge ferie. Der er flyttet lidt rundt
på perioderne, da Cirkus Flik-Flak kører på nogle
andre præmisser end normalt.
Vi starter op på byggeri her til sommer. Det drejer sig
om pigernes omklædningsrum, toiletterne i opgang c
og naturfagslokalet.
Samtidig skifter vi også en el-tavle.
Vi har haft en oprydningsdag, hvor vi fik ryddet op i
diverse kældre.
Vi har ansat Lars Iversen, og han starter i det kommer
skoleår. Lars skal undervise i naturfag hos de ældste
elever. Derudover vil han undervise i ”Teknologi” og
linjefaget ”Medier”. Lars kan mange flere ting og vi
glæder os til at lære ham mere at kende.

20:55

Evt.

Der var et spørgsmål om der havde været
opmærksomhed fra forældre angående test.

Orientering

Thomas kunne berette at han ikke har modtaget
ret mange henvendelser.
Anders fortalte om en digital signatur, som han
lovede han ville gøre ved sidste møde.
Der findes forskellige muligheder, men Anders
havde et bud på hvad han foreslog.
Tanken er at bruge en digital signatur til at
underskrive bestyrelsesreferater.
Ledelsen og Lisbet og Stig aftaler videre
angående dette til et af deres møder.
6/5 2021 TM

