
Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 17. august 2022. kl. 18-21. 
Mødet afholdtes i medarbejderhuset.  

Afbud fra Nina 

Mødeleder:  Stig  
Referent: Sidsel 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 
18:00 Pkt. 1. Sang Vi sang – Shu Bi Duas, Costa Kalundborg i 

bæredygtighedens tegn.  
 
 

18:05 Pkt. 2. Godkendelse af 
referat 

Thomas 
Godkendelse af referat fra 4/5 2022.  
Rettelse ift. navne på nye bestyrelsesmedlemmer.  
 

Beslutning 
 

18:10 Pkt. 3.Fordeling af 
rådsmøder 
 

Stig  
Bestyrelsen deltager i skoleårets rådsmøder.  

- 25/8 (Ann-Louise og Stig) 
- 17/11 (Thomas W og Anders Q) 
- 12/1 (Anders M og Marlene) 
- 16/3 (Ann-Louise og Anders Q) 
- 11/5 (Stig) 

 

Beslutning 

18:20 Pkt. 4. Fordeling af 
forældremøder 

Stig 
Bestyrelsen deltager ved årets første forældremøder i 
0.kl, 4.kl og 7.c.  
 

- Anders Q og Stig deltager i 4.klassernes 
forældremøder, d. 17.8. 

- Anders M og Nina deltager i Bh. Klassernes 
forældremøder, d. 30.8.  

- Thomas W og Stig deltager i 7.C’s 
forældremøde, d. 30.8.  
 

Beslutning 

19:00 Pkt. 5: Skoleåret 
2022/2023 (efter 
spisning) 

Thomas og Sidsel 
- Skoleåret er startet godt og hele huset 

summer af liv med forældre og elever i huset. 
Det sætter vi alle stor pris på.  

 
- Orientering om elevtal vi er pt. 528 elever, 

175 i SFO og 80 i Klub.  
 

- Bæredygtighed er i fokus i det kommende 
skoleår. Hele skolen arbejder med 
bæredygtighed, som overordnet tema i 
flexugen (uge 41).  

 
- På skolekredsmødet d. 26.10. kommer Steen 

Hildebrandt og fortæller om bæredygtighed.  
 

- I forsøget på at blive opmærksomme på 
papirforbruget ved print og kopi udstyres 
kopimaskinerne med koder. Dette driller rent 
teknisk, men der arbejdes på en løsning.  

 

Orientering 



- Filosofi i skolen er et projekt fra sidste skoleår 
som vi fortsætter i dette skoleår.  
 

- Pædagogisk dag, d. 27.1. 2023 for skolens 
pædagogiske personale.  
 

- Revidering af fagplaner er afsluttet.  
 

- Medarbejderudvalg nedsættes.  
 

- TM orienterer om medarbejdersag. 
 

- LS stopper d. 31.8. og går på pension.  
 

- Vi har budt velkommen til Josefine Jensen og 
Cecilie Fløe Møller. De er begge fastansatte 
pr. 1.8. 

 
- Ny procedure for klassekonti og klassekasser. 

Alle klasselærere har en klassekonto til 
skoleaktiviteter i løbet af skoleåret. På 
forældremøder i klasserne aftales hvem af 
forældrene, der bestyrer klassekassen.  

 
- Vedligeholdelse i sommerferien. Opgang A, B, 

C er renoveret og nyt lys er sat op.  
 

- Nye møbler til fællesområderne i 
indskolingshuset er bestilt.  

 
- White-boards i indskolingsklasserne er 

udskiftet med nye undervisningsskærme  
 

- Senioraftale og lokal lønaftale for lærerne er 
indgået.  

 
- Fælleslejr blev afviklet i bedste stil. Evaluering 

af fælleslejren er i gang. Stevninghus er bestilt 
til 2027.  

 
- Skolebladet trykkes til alle familier. Alle yngste 

børn i familierne får et skoleblad med hjem.  
 

20:00 Pkt. 6: Orientering fra 
medarbejdere 

Morten og Kim 
- Udviklingen af morgensang er fortsat i fokus.  
- Vi er optagede af, hvordan den gode 

samarbejds- og samværskultur samt stemning 
bevares i hele huset.  

- Alle lærere inviteres til samtale om skoleårets 
opgaver med ledelsen.  

 

Orientering 

20:30 Pkt. 7 (Øvrig) 
Orientering fra 
ledelsen 

Tommy, Thomas og Sidsel 
 

Orientering 



- SFO er godt i gang. Planlægger 
arrangementer, hvor alle deltager. Ture ud af 
huset prioriteres højt.  

- Emma er ny medhjælper i klubben.  
- Julie og Emilie er medhjælpere i 

børnehaveklassen.  
- Nikolaj har sagt op pr. 30.9.   
- Nye møbler og en del legeinventar skiftes til 

tidssvarende.  
 

- Byggeri - vi er i løbende 
vedligeholdelsesproces ift. den 
energiscreening, som blev udarbejdet i 2021. 
Samtidig er vi optaget af, hvordan skolen 
fortsat udvikler sig og hvordan evt. nybyggeri 
kan sættes i gang.  
 

- Lejer på Kragsbjergvej er opsagt.  
 

- Bæredygtighed er et gennemgående tema for 
vedligehold og nybygning.  

 
- Covid-19. Vi følger fortsat 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  
20:45 
 

Pkt. 8 
Forretningsorden 

Forretningsordenen er underskrevet af bestyrelsen.  Beslutning 

20:55 Evt.  - Friskoleforeningen afholder bestyrelseskursus, 
d. 2.11. på Glamsbjerg Friskole.  

 
- Odense Valgmeninghed holder 

bestyrelsesmøde d. 15.september. Marlene 
(valgmeningheds repræsentant i bestyrelsen) 
deltager og holder oplæg om 
skolesamarbejdet. Skoleledelse og 
bestyrelsesformand er indbudt til møde i 
Valgmenighedskirken med fokus på 
samarbejde med skolerne. 

 

 
 

 
 


