
Bestyrelsesmødereferat - Odense Friskole den 14. september 2021. kl. 18-21 
Til stede: Stig, Lisbet, Ann-Louise, Nina, Anders Q, Sidsel, Morten, Tommy, Thomas A, Thomas H 

Fraværende: Anders M, Thomas W 

Mødeleder:  Stig  
Referent: Thomas H 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

18:00 Pkt. 1: Sang Ann-Louise vælger en sang.  
 

18:05 Pkt. 2: Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16/8 

Referatet blev besluttet. 

Beslutning 

18:10 Pkt. 3: Bæredygtighed Bæredygtighedsudvalget OBH kommer 3/11 og 
præsenterer deres rapport. Udvalget præsenterer 
foreløbige udtræk fra rapporten og eventuelle forslag 
til konkrete tiltag på baggrund af udvalgets møde 6/9. 

Lisbet fortalte om en liste over punkter, som man kan 
forholde sig til ift. vedligehold, indkøb mm. 

Udvalget har besluttet at afprøve tilgangen på 
skolens bod. Lisbet har afholdt et møde med Lotte fra 
boden med dette fokus og det var en positiv 
oplevelse. 

Udvalget har efterfølgende udsendt to dokumenter, 
som blev gennemgået. 

Det er dynamiske dokumenter, der alt efter 
situationen kan bruges forskelligt ift. hvilke aktører 
der skal indblandes. Det kan altså bruges som et 
ledelsesredskab, der skal hjælpe os til at træffe de 
rigtige beslutninger i et bæredygtighedsperspektiv. 
Det skal være et praktisk anvendeligt dokument. 

Det er samtidig et ønske om at øge bevidstgørelsen 
hos elever og medarbejdere.  

Lisbet har på baggrund af udvalgets arbejde udsendt 
to dokumenter. Disse dokumenter blev præsenteret. 

Thomas fortalte, at han allerede havde talt videre 
med Lotte om at udfase oksekød, undersøge andre 
muligheder ang. Engangsservice og affaldssortering i 
boden. 

Der blev talt om, at det også var vigtigt at inddrage 
medarbejdere i den videre fase. Modellen som 
bestyrelsen har udviklet, er ikke ”biblen”, og der er 
flere der kan være med til at udvikle modellen. 

Orientering/
Beslutning 
 



Sidsel foreslog at fortælle om tiltaget til næste 
rådsmøde for at forankre projektet, som hun tror på 
at alle skolens aktører vil være stolte af. 

Stig stiller spørgsmålet om vi skal gå mere offentligt 
ud og fortælle om projektet. 

Et andet spørgsmål er angående projektets levetid i 
bestyrelsen. Hvor lang tid skal bestyrelsen have dette 
udvalg? Skal vi opsætte nogle visioner der rækker 
langt frem i fremtiden?  

Som afslutning på punktet blev det besluttet, at vi 
gerne vil arbejde videre med denne model. Ledelsen 
fortsætter dette arbejde. 

Til næste rådsmøde vil bestyrelsen præsentere 
modellen og Thomas A vil fortælle om hvordan den 
videre vej er tænkt. 

Til næste bestyrelsesmøde planlægger vi endeligt, 
hvordan vi vil præsentere punktet på rådsmøde. 

18:40 Spisning Thomas A sørger for bespisning.  

19:10 Pkt. 4: Mobilfri skole Thomas A 

Kort gennemgang af forløb og erfaringer med at skolen 
nu er mobilfri på alle årgange. 

Der har længe været et ønske om at få erfaringer med 
at blive mobilfri. I forbindelse med det nye 
Kantinekort er det blevet muligt at bede om at 
eleverne om at aflevere deres mobiltelefoner om 
morgenen. Her bliver de lagt i en kasse, som bliver 
låst inde i et skab i klasseværelset. Det har givet en 
hverdag der opleves mere rolig og bedre. Vi er glade 
for beslutningen både om en mobilfri skole og 
indførelsen af kantinekortet. 

Orientering 

19:20 Pkt.5: 

Konfirmations-
forberedelse 

Stig 

En fælles drøftelse af placering af 
konfirmationsforberedelse på Odense Friskole 

Stig fortalte, at han og Thomas havde haft en snak 
om, hvordan vi skal forholde os til 
konfirmationsforberedelsen på 7. årgang. 

Forskellige medlemmer udtrykte erfaringer og 
holdninger til emnet.  

Thomas A vil undersøge muligheden for at ændre den 
nuværende ordning.  

Drøftelse 

19:50 Pkt. 6: Fælleslejr Thomas A 

Status på planlægning af fælleslejr 

Orientering 



Sidsel fortalte, at der på sidste rådsmøde blev nedsat 
et udvalg på 7 lærere, 1 pædagog, Lotte fra boden og 
Thomas A. Udvalget har været på tur til Stevninghus 
for at besigtige lejren. Onsdag den 15/9 afholder 
gruppen næste møde og planlægger videre. 

20:00 Pkt. 7: 
Budget/Økonomi 

Thomas A 

Status på budget og økonomi 

Thomas A gennemgik budget og bevægelser pr. 31/8. 

Skolen følger budgettet og Thomas A udtrykker 
tilfredshed med økonomien. 

Der var for 10. kl tælledag den 2/9 og for resten af 
skolen den 5/9. Vi er 533 elever som er blevet talt og 
formidlet til ministeriet. Dermed er vi sikret tilskud til 
denne mængde elever i indeværende skoleår. 

Der var få spørgsmål og kommentarer. 

Orientering 

 

20:15 Pkt. 8: Takst for 
Skolepenge 

Thomas A 

Med baggrund i forventning til generelle prisstigninger 
og en forventet fastholdelse af det nuværende niveau 
for koblingsprocent i den kommende finanslov,  

samt at skolens økonomi generelt er solid nok til at 
kunne bære eventuelle øvrige ændringer i de 
økonomiske forudsætninger, hæves taksten for 
skolepenge med 3% for skoleåret 2021/22 

Thomas A gennemgik de stigninger, der er lagt op til 
og de blev vedtaget. 

Beslutning  

20:25 Pkt. 9: Orientering fra 
medarbejdere 

Sidsel og Morten 

Sidsel fortalte, at man i FSL-regi har nogle 
fokuspunkter: Lønforhandling til foråret, evaluering af 
kompetenceudviklingsplan og seniorpolitik. 

Hun fortalte også at, hverdagen kører og opstarten 
har været god og travl. De fleste forældremøder har 
været afholdt og vi løber stærkt og smiler. Der er stort 
fokus på at vi får fælleskaber op som fx 
venskabsklasser. 

Morten fortalte, at medarbejdergruppen også 
arrangerer aktiviteter som sangaften, volleyaften, 
herre- og dameaftner. Der er en positiv stemning 
blandt medarbejdere. 

Orientering 

20:40 Pkt. 10: Orientering 
fra ledelsen 

Tommy, Thomas og Thomas 

Tommy: Vi har prioriteret fællesskabende aktiviteter, 
og der har været afholdt idrætsdag, fællesdag og 
markedsdag. Vi er også startet op på forældrekaffe. 

Orientering 

 



Thomas A fortalte, at vi jo også har de samme 
fokuspunkter som Sidsel nævnte.  

Helle som har vikarieret i 0b for Lotte havde sidste 
skoledag i dag. Hun er blevet takket og ønsket al 
muligt held og lykke med på vejen. I morgen starter 
Lotte i 0B efter at have været på barsel. 

Thomas A fortalte at vi har en ambition om at gøre et 
projekt om fagplaner, som er blevet udsat under 
corona, færdig i dette skoleår. 

20:55 Evt.  Der var ikke noget til referat under punktet.  
 

 
 

 


