Referat af bestyrelsesmødet d. 2.11.2017
Til stede: Peder, Lulu, Janus, Sara, Thor, Kristine og Jette.
Referent: Jette
Ordstyrer: Janus
Janus startede mødet med at byde Lulu hjertelig velkommen til Øbro Fri Skole som ny
viceskoleleder.
1. Underskrifter på referat fra sidste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
2. Bemærkninger til dagsordenen
Kristine har et punkt til eventuelt.
3. Orientering fra bestyrelsesformanden – ved Janus


Morgenåbning. Der har været et par forældrehenvendelser på, om det er muligt, at
morgenåbningen kunne udvides med 15 min. Det blev dog besluttet ikke at udvide
på nuværende tidspunkt, da det er for omkostningsfuldt i forhold til, hvor få
henvendelser der har været.

4. Orientering fra ledelsen - ved Peder






Personaleforhold
Peder bød endnu engang Lulu velkommen. Jürgen, den afgående viceskoleleder, er i
gang med at overlevere vigtig viden til Lulu.
Pr. 1.12.2017 er Nina Lundberg blevet ansat i en kombinationsstilling i bh. kl. og
SFO´en.
Minisamfundsugen
9. kl. deltog for første gang i planlægningen og udførelsen af minisamfundet sidste
skoleår med stor succes, derfor blev det besluttet, at dette skulle de gøre hvert år.
Og i år har det også været en god oplevelse – både for 9. kl.´s eleverne og lærerne.
Og alle skolens elever nyder også at arbejde sammen på tværs af klasserne. Ugen
blev afsluttet med en vellykket fernisering torsdag d. 12.10. med et stort
forældrefremmøde.
Foredrag for udskolingen
Enkelte af udskolingens forældre havde taget initiativ til få Julius Mygind til at
komme og holde et foredrag for udskolingen og dets forældre. Det var et foredrag,
der handlede om at være ung og om Julius´ egen misbrug. Julius ønskede med sin
historie at få de unge til at reflektere over de valg, man træffer som ung.

5. Orientering fra medarbejderrepræsentanten - ved Tao
Repræsentanten var ikke til stede. Intet at bemærke.
6. Økonomi, elevtal og saldobalance - ved Peder og Jette
Der er 185 elever på skolen og 78 elever i SFO´en.
Saldobalancen for september 2017 blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til
denne.
7. Skoleudvikling – ved Peder
Peder fortalte videre om det skoleudviklingsprojekt, som skolen har hyret psykolog
Mette Amtoft til at styre. Mette har været på besøg på skolen en dag i oktober, hvor hun
har snakket med medarbejderne og deltaget i nogle undervisningstimer. Dette for at få
en fornemmelse af vores skole. I næste uge skal Peder mødes med Mette for at
planlægge det videre forløb. Der skal afholdes en workshop, hvor skolens medarbejdere,
bestyrelsen og Mette deltager. Herefter vil der blive afholdt en pædagogisk weekend for
alle skolens medarbejdere, hvor Mette også vil deltage. Her vil fokus være, hvilke
elementer vi skal holde fast i, og hvilke nye tiltag vi ønsker. Efterfølgende skal
”resultatet” præsenteres for forældrene ved et stormøde. Projektet sættes i gang i
starten af det nye år.
8. Religion – et fag vi ønsker på ØFS? – ved Janus
Religion er et vigtigt fag. Det er dog svært på nuværende tidspunkt at få det lagt ind i
skemaet, da lærerne pt. ligger på max i deres undervisningstimer. Der kunne derfor
tænkes i, at faget religion blive en del af undervisningen på en anden måde f.eks.
igennem emneruger. Og det vil også være oplagt at bringe denne snak ind i
skoleudviklingsprojektet. Det blev besluttet, at bestyrelsen vil bringe dette i spil på
workshoppen i det nye år.
9. Skolens lokaleforhold – ved Peder
Sagen pågår.
10. Punkter til næste møde
D. 11.12.2017 kl. 18.00:






Skolens lokaleforhold
Skolens udviklingsprojekt
Skolens toiletter
Nye datoer for bestyrelsesmøder i det nye år
Dato for forældrekredsmødet i det nye år

11. Eventuelt


Malene foreslog på sidste bestyrelsesmøde, at det være en god idé at få en
konsulent til at komme og introducere eleverne i udskolingen til Nemid og E-boks.
Kristine har undersøgt sagen lidt nærmere og har fundet ud af, at man kan få en
konsulent fra Borgerservice ud og undervise eleverne i at blive en digital borger.
Kristine påtog sig at finde ud af lidt mere til et bestyrelsesmøde senere.

Underskrifter:
Dato:

Janus Malm

Kristine Dambo Hansen

Sara Pries Jensen

Thor Underbjerg

