
Dagsorden, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 03. november 2021. kl. 18-21. 
 

Mødeleder:  Lisbet 
Referent: Thomas H 

Tilstede: Lisbet, Anders Q, Thomas W, Nina, Morten H, Sidsel, Tommy, Thomas A, Thomas H 

Afbud: Stig, Anders M, Ann-Louise, Marlene 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 

18:00 Pkt. 1: Sang Tommy vælger en sang. 

Vi sang ”Regnvejrsdag i november”. 

 
 

18:05 Pkt. 2: Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14/9 

Referatet blev godkendt. 

Beslutning 

18:10 Pkt. 3: Bæredygtighed Bæredygtighedsudvalget Status på bæredygtighed 
og planlægning af bestyrelsens fremlæggelse på 
rådsmøde  

Lisbet fortalte at udvalget nærmer sig udvalgets 
afslutning. Til kommende rådsmøde vil arbejdet 
blive præsenteret ift. proces og den procedure, 
som man fremover ønsker at bruge. Tanken er at 
ledelse i samarbejde med medarbejdere og 
bestyrelsen arbejder videre med den procedure 
som udvalget og bestyrelsen har udfærdiget.  

Anders Q foreslog at der blev lavet en form for 
logbog eller lignende for de forskellige tiltag der 
løbende vil blive foretaget. Der var opbakning til 
denne tanke. 

Orientering/
Beslutning 
 

18:30 Spisning Thomas A sørger for bespisning.  

19:00 Pkt. 4: Fremlæggelse 
af rapport fra OBH 

OBH Gruppen 

Rapporten fra OBH gruppen blev fremlagt. Diverse 
tiltag blev præsenteret. 

Der vil blive arbejdet videre med dette punkt fra 
ledelsens side i samarbejde med medarbejdere. Der vil 
løbende blive taget fat i dette arbejde i 
bestyrelsessammenhæng. 

Orientering 

20:30 Pkt. 5: Orientering fra 
medarbejdere 

Sidsel og Morten 

Morten fortalte, at der har været løbet stærkt blandt 
alle medarbejdere ift. at være i gang igen. Der er en 
god stemning og det er dejligt at være i gang. Der er 
dog også en fornemmelse af, at der i flere klasser er 
brug for særlig opmærksomhed på enkelte elevers 
og/eller klassers trivsel. 

Orientering 



 

Sidsel fortalte at vi i år skal have aftalt seniorpolitik, 
efteruddannelsespolitik og løn. Dette arbejde mellem 
tillidsmand, amr og ledelse går i gang i løbet af 
november. 

Sidsel fortalte også på fælleslejrsudvalgets vegne, at 
der er 73 tilmeldte forældre, som medhjælpere til 
fælleslejren. Dejligt med så stor en opbakning. 

Sidsel fortalte om, at hun og Lau følger en uddannelse 
på Den Frie Lærerskole med titlen: Frihedssyn og 
pædagogisk praksis. I den forbindelse vil de gerne lave 
en undersøgelse ift. skolens ansættelsesprocedurer og 
derfor vil de spørge nogle af bestyrelsesmedlemmerne 
om at deltage i en undersøgelse af dette. 

20:35 Pkt. 6: Orientering fra 
ledelsen 

Tommy, Thomas og Thomas 

 

Tommy fortalte, at der er gang i den og det går godt. 
Torsdag den 4/11 er der arrangeret halloween-
arrangement  med 220 tilmeldinger og der er 20 
forældremedlemmer. 

Derudover er der gang i planlægningen af Lucia og 
julearrangementer. 

 

Thomas fortalte at der er lidt flere klasser, hvor der 
kræves særlige indsatser ift. trivsel. Dette kan også 
være med til at give følelsen af travlhed. 

Der er en god tone og godt humør her. 

 

Vi har ansat en ny flexmedarbejder som pædagogisk 
medarbejder. Hun er startet op i 0. klasse og tilknyttet 
akt (adfærd, kommunikation, trivsel). Vi er meget glade 
for denne opstart. 

 

Vi har haft møde med Jesper Thyge Brøgger angående 
skolens hus på Kragsbjergvej og 
skolegården/indgangsområdet. Ledelsen har et nyt 
møde med Jesper i midten af november, hvor han vil 
præsentere nogle tanker og tegninger. 

 

 

 

Orientering 

 



 

20:55 Evt.  Der var ikke noget til eventuelt.  
 

 
 

 


