
Bestyrelsesmødereferat - Odense Friskole den 16. august 2021. kl. 18-21. 
 

Tilstede:  Stig, Marlene, Lisbet, Anders, Anders, Ann-Louise, Nina, Sidsel, Morten, Tommy, Thomas A, 
Thomas H 

Fraværende: Thomas W 

Mødeleder:  Stig  
Referent: Thomas H 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 
17:45 Pkt. 1 Konstituering Da dette er det første bestyrelsesmøde efter årsmødet, 

mødes Anders M, Anders Q, Ann-Louise, Lisbet, 
Marlene, Thomas og Stig på kontoret og konstituerer 
sig med formand og næstformand. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig, - og Lisbet fortsætter 
som næstformand og Stig som formand. 

Beslutning 

18:00 Pkt. 2: Sang Morten vælger en sang, som vi synger i den 
ombyggede pigeomklædning.  
 
Morten introducerede ”Fortabt er jeg stadig”, som er 
en sang fra den nye højskolesangbog.  

Beslutning 
 

18:05 Pkt. 3. Rundvisning Thomas A Viser os de tre lokaler, der er blevet 
renoveret over sommeren. 
 
Vi var rundt for at se de forskellige lokaler. 

Orientering 
 

18:30 Pkt. 4. Bæredygtighed OBH Gruppen kommer på besøg og fremlægger deres 
arbejde. 
 
Der var desværre afbud fra OBH og punktet blev 
derfor udskudt. Punktet afvikles på kommende 
bestyrelsesmøde 14/9. 

Orientering 
 

19:15 Spisning Thomas A sørger for bespisning.  
19:45 Pkt. 5. Godkendelse af 

referat 
Stig 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6/5 
 
Referatet blev godkendt. 

Beslutning 

19:50 Pkt. 6. Fordeling af 
rådsmøder og 
forældremøder 

Stig 
 
Bestyrelse på besøg m. kort oplæg til forældremøder 
0a - 31/8: Marlene 
0b - ?: Anders Q 
4a+4b - 30/8: Anders og Stig 
7c - 17/8 - Stig 
 
Best.medl. der medvirker på rådsmøder 
26/8: Lisbet og Ann-Louise 
18/11: Stig, Anders M 
13/1: Anders Q,  
17/3: Marlene 
19/5: Anders Q 
 

Beslutning 



20:10 Pkt. 7. A,B,C 
kategorier 

Thomas A 
Eleverne får, sammen med deres årskarakterer en et 
bogstav. Kan definitionen af disse gøres tydelig for 
forældrene?  
 
Stig fortalte at han havde fået et spørgsmål ift. brug 
af bogstaver som evaluering i de ældste klasser. 
Thomas H fortalte om baggrunden og intentionen 
med bogstaverne.  
Baggrunden er at man i flere år har valgt at supplere 
de almindelige karakterer med et samtaleark, som 
elever og klasselærere tager afsæt i ift. elevens 
selvevaluering. Denne praksis blev brugt med succes i 
flere år, men gled desværre ud i forbindelse med, at vi 
gik over til en digital karakterbog. Lærergruppen var 
ærgerlig over denne udvikling og ønskede at vi tog fat 
på denne praksis igen. Intentionen om at have en 
samtale med alle elever, hvor vi har fokus på andre 
områder end faglige kompetencer er et stort ønske. 
Der blev derfor nedsat et udvalg, der med afsæt i det 
gamle dokument har reformuleret et nyt 
samtale/evaluerings-ark. Dette er blevet præsenteret 
for rådsmødet og de ældstes PTU. Det blev vel 
modtaget blandt lærerne.  
Nu træder corona ind i historikken… 
Vi nåede ikke at systematisere, hvordan vi ville 
introducere arket overfor elever og forældre. 
Derfor kom arket ud til eleverne sammen med deres 
karakterbog og kom beklageligvis til at stå alene 
uden større introduktion. 
Dette blev taget op på et PTU-møde kort før 
sommerferien og det blev aftalt, at lærerne på de 
ældste elevers PTU, har dette på dagsordenen i 
starten af indeværende skoleår. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed fra bestyrelsen ift. 
baggrundsforklaringen og glæde over intentionen 
med arket. 
 

Orientering 

20:20 Pkt. 8: Orientering fra 
medarbejdere 

Sidsel og Morten 
Sidsel fortalte, at vi er et fuldt hus, der nu er i fuld 
gang. Vi havde nogle gode opstartsdage inden 
eleverne kom. Der er god stemning og vi er klar på et 
skoleår med morgensang og fælleslejr. 
Morten sagde, at han kunne mærke en tro og håb på 
at det bliver et godt år. Grundstemningen blandt 
elever og medarbejdere er god og der er lys i øjnene. 
Vi forsøger at huske os selv på, hvad det er vi skal 
huske os selv på for at komme tilbage til vores skole. 
Vi har haft en corona-evaluering og det forsøger vi 
løbende at holde for øje.  
 

Orientering 



Vi har haft første fælleslejrudvalgsmøde i dag.  
Morgensang er startet i dag. De første to uger er vi 4-
5 klasser til stede. Det er en stille og rolig start og det 
gik godt. Efter et par uger forventer vi at gå tilbage til 
fuld morgensang. 
Lars er ny kollega og han er kommet godt i gang.  

20:35 Pkt. 9: Orientering fra 
led 

Tommy, Thomas og Thomas 
Tommy fortalte at, vi er kommet godt i gang både 
med fritter og klub.  
Det har været en succes med en ugentlig tur ud af 
huset. Det vil vi fortsætte med. 
Vi har haft rykket en del arrangementer og det 
forsøger vi at råde bod på nu med flere 
fællesarrangementer i den kommende tid. 
I klubben er vi nu 65 elever. 
 
Vi skal have planlagt en Halloween for både klub og 
sfo. 
Vi har været ansat en ny pæd.mehjælper. 
 
Thomas A fortalte, at han også synes, at det har 
været en god opstart. 
Thomas nævner at vi i opstartsdagene startede op på 
et lille forløb med ”Filosofi i skolen”. Det var en god 
seance som fortsætter de kommende måneder. 
Ved opstartsdagene fejrede vi 25års jubilæum for 
Kirsten Sørensen og vi fejrede 60-års fødselsdag for 
Michael Hoff. 
Kort før sommerferien havde Thomas A møde med 
arkitekt Jesper Brøgger angående muligheden for at 
anvende skolens hus på Kragsbjergvej. Pt er det 
udlejet, men vi er gået i gang med at undersøge 
muligheden for at anvende det i skolesammenhæng. 
 
Vi har haft et arbejde med vores egne fagplaner og 
det skulle vi have været færdig med nu. Det er 
desværre ikke lykkedes at komme i mål med pga. 
corona. Det skal vi have samlet op på i løbet af dette 
skoleår. 
 
Der er planlagt en pædagogisk dag, som er planlagt 
til fredag den 4/3. 
 
Vi har i kommende skoleår 4 SPSU-elever. I et 
samarbejde mellem PPR, lærere, og forældre aftaler 
man et særligt skoletilbud til disse elever. 
 
I forhold til antal elever så er alle pladser fyldt op -og 
det betyder vi ved skolestart er 531 elever. 
 
 

Orientering 
 

20:50 Forretningsorden Thomas A printer forretningsorden til underskrift.  Beslutning 



 
Der blev skrevet under. 

20:55 Evt.  Thomas A foreslog, at han sender det tilsendte 
materiale fra OBH til alle bestyrelsesmedlemmer og 
at vi inviterer OBH til at komme til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 

 
TM 17/8-21 


