
Dagsorden, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 22. februar 2022. kl. 18-21. 
 

Mødeleder:  Stig 
Referent: Thomas H 

Til stede: Stig, Lisbet, Ann-Louise, Marlene, Thomas W, Anders Q, Tommy, Sidsel, Morten, Thomas A,  

Thomas H 

Fraværende: Anders M, Nina 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 
18:00 Pkt. 1: Sang Lisbet vælger en sang. 

 
Vi sang ”At lære er at ville”. 
 

 
 

18:05 Pkt. 2: Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3/11 
 
Referatet blev godkendt (Sidsel havde en mindre 
rettelse, som nu er korrigeret) 
 

Beslutning 

18:15 Pkt. 3: Kragsbjergvej Thomas A 
Arkitet Jesper Thyge Brøgger præsenterer forslag og 
ideer til anvendelse af grundene mod Kragsbjergvej 
 
Thomas A fortalte kort om de tanker, der har ligget til 
grund for det indledende arbejde som har været lavet. 
Ledelsen har mødtes med Jesper over to gange og 
Jesper har nu lavet nogle tegninger. Det involverer 
skolens ejendom på Kragsbjergvej 7, 
Kompetencecentret og de yngstes skolegård. 
Jesper præsenterede sine tegninger og de overvejelser 
der ligger bag. 
Der var mange positive tilkendegivelsee. Projektet er 
stadig i en opstartsfase, og der var flere spørgsmål og 
idéer. Når vi er klar med de endelige tegninger sendes 
de til godkendelse i Odense Kommune. 
Ledelsen arbejder videre med projektet og holder 
løbende bestyrelsen informeret. 
 

Orientering/
Drøftelse 
 

18:45 Spisning Thomas A sørger for bespisning.  
19:15 Pkt. 4: Ansættelse af 

viceskoleleder 
Thomas H 
Proces for ansættelse af viceskoleleder og valg af 
bestyrelsesmedlemmer, der deltager i udvælgelse og 
samtaler 
 
Hestelund fortalte om processen der er planlagt. Der er 
ansøgningsfrist den 4/3.  
8/3 kl. 15.30 udvælgelse 
16/3 kl. 15.30 samtaler 
Anders Q og Lisbet deltager fra bestyrelsen. 
 

Orientering/
Beslutning 

19:45 Pkt. 5: Status 
Økonomi 

Thomas A 
Økonomi status og budget for 2022 

Orientering 



 
Allesø gennemgik uddelte et skema med et foreløbigt 
regnskab for 2021 og budget for 2022. 
Der er visse usikkerheder for regnskabet 21. Vi er ikke 
færdige ift. feriepengeforpligtigelse og vi mangler også 
at færdiggøre arbejdsmarkedsbidrag mm. 
Vi kommer til at få et stort overskud, hvilket blandt 
andet skyldes store tilskud ift. corona (rengøring, 
pædagogiske aktiviteter).  
Allesø gennemgik det foreløbige budget for 2022.  
Vi har alle klasser fyldt op til det kommende skoleår og 
det giver et godt grundlag. Af større ting der skal 
investeres i kan der nævnes nye møbler i 
indskolingshuset og udskiftning af Smartboards til 
skærme i indskolingshuset. 
Der er omfordelt på nogle konti ift. at vi gerne vil gøre 
op med at lærere skal administrere klassekasser. Det 
betyder, at hver klasse tildeles en konto, som 
klasselæreren skal administrere i samarbejde med 
skolens bogholder. Alle klasser for på denne vis det 
samme beløb at købe billetter for til entréer, 
elevkurser, ekskursioner mm. 

20:00 Pkt. 6: Ansættelse af 
medarbejder midt i 
skoleåret 

Stig 
Gennemgang af processen omkring ansættelse af lærer 
til erstatning for Lars. 
 
Stig gennemgik processen for, hvordan vi ansatte 
Troels. Der var enkelte kommentarer. 
 

Orientering 

20:15 Pkt. 7: Corona Thomas H 
Hvordan påvirker Coronasituationen den daglige drift 
på skolen pt.  
 
Vi har i perioden uge 46-uge 6 haft 310 elever og 41 
medarbejdere smittet med corona. 
Vi har stadig ekstra rengøring og fokus på hygiejne. 
Der har været en stemning af at ”nu må vi gøre det så 
godt vi kan”. Det store fravær har selvfølgelig betydet 
noget. Stemningen har været god og vi er lykkedes med 
at lave en hverdag, som nok har manglet mange af de 
ting der giver god energi, men som har fungeret. Efter 
vinterferien er vi startet op med at blande elever på 
årgange og det betyder at valgfag, idræt, p-fag og 
linjefag alle er er i gang igen på normal vis - det er 
dejligt! 
I uge 8-9 starter vi stille op med morgensang på 
årgange og vi håber vi at kan samle alle igen til de 
store fælles morgensange fra uge 10. 
 

Orientering 

20:25 Pkt. 8: Status på 
bæredygtighed  

Thomas A 
Er vi i gang med at implementere. Hvad er der sket 
indtil nu?  

Orientering 



 
Vi har fokus på bæredygtighed, når vi har talt med 
Jesper Thyge Brøgger ift. det nye byggeri 
 
I fælleslejrudvalget har vi været opmærksomme på at 
lave menuen økologisk 
 
Vi har investeret i nyt lys i kælderen og vi forbruger 
50% mindre end tidligere. 
 
Ledelsen vil tale med KOO om at sætte bæredygtighed 
på som tema i den næste flexuge.  
 

20:35 Pkt. 9: Orientering fra 
medarbejdere 

Sidsel og Morten 
TR/AMR og ledelse forhandler stadigvæk senioraftale 
og det forventes at vi snart er færdigt. Herefter starter 
lønforhandlinger. 
Sidsel fortalte kort om pædagogisk dag den 4. marts. 
Anders M, Ann-Louise og Stig deltager. 
 
Morten fortalte om morgensang og hvordan vi starter 
op her i uge 8 og 9. Det har været rigtigt dejligt at have 
morgensang i de to dage, der har været efter 
vinterferien. 
 
Til næste rådsmøde vil der komme et punkt angående 
revision af rådsregler. Reglerne skal revideres hvert 
andet år og i sidste ombæring, var bestyrelsen med til 
noget af revideringen ift. ansættelser. Dette arbejde 
blev ikke endelig godkendt og derfor vil der blive 
fremlagt et revideringsforslag til mødet i marts. 
 

Orientering 

20:45 Pkt. 10: Orientering 
fra ledelsen 

Tommy, Thomas og Thomas 
 
Vi har besøg på torsdag med de nye minier kl. 16-17 og 
så er der opstart den 1/3. 
Klasserne har flyttet rundt og vi er klar til at modtage 
de nye elever. 
 
Der er flere arrangementer på vej i SFO. 
På fredag starter vi op med fredagssang. 
 
Vi har samtaler onsdag den 23/2 angående en 
pædagogstilling. Der er indkaldt 4 ansøgere til samtale. 
 

Orientering 
 

20:55 Evt.  Allesø fortalte at han og Hestelund er godt i gang med 
at skifte plads. 
Allesø har været meget glad for processen ift. hans 
stop. Han har modtaget mange positive 
tilkendegivelser ift. til hans beslutning. 
Tirsdag den 1/3 vil der være en markering af skiftet. 
 

 
 



Der er julefrokost for ansatte og bestyrelsen fredag den 
18/3.  
 
Der var et ønske om at kigge på bilernes færden både 
på Guldbergsvej og Kragsbjergvej. Ledelsen vil kigge på 
dette.  
 
 

 
TM  


