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Referat 
Bestyrelsesmøde 27. august 2019 
Indkaldte: 

Anja Bang Wolf (fmd), Thit Hansgaard, Jakob Nilsen, Anja Raagaard, Rikke Dahl Olesen, Heidi Okton, Camilla 

Gaugler (sup. For Marie Louise p. Zinck)  

Afbud: Anja Raagaard, Thit Hansgaard 

 

Ref: Anna-Stina Billund 

1. Godkendelse af referat fra 17. juni 2019 

Referatet blev godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagosorden blev godkendt 

 

3. Nyt fra Formand 

Ikke noget nyt fra formanden 

 

4. Nyt fra forstander 

Elever 

Drøftelse af elevtal og elevtalsudvikling på begge skoler.  ODA skal nå de 24 årselever for at opnå 

statsstøtte. Der er ved mødets afholdelse indskrevet 21 elever på ODA, hvoraf der er 3 elever som 

er indskrevet for et halvt år, ligesom der er 2 elever som er indskrevet fra januar.  Ved opgørelsen 

til ministeriet pr.  5.9.  2019 er der 69 elever indskrevet i friskolen. Der arbejdes målrettet med flere 

strategier for at tiltrække flere elever på både Oda og friskolen. 

Pædagogisk udvikling  

Der er lavet både en fællespædagogisk og singlepædagogisk udviklingsstrategi og handleplan for 

den samlede institution og Friskolen og ODA hver for sig. Omdrejningspunktet er Montessoris 
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pædagogik og gøremålspædagogikken. Vi arbejder både konkret og abstrakt for at skabe en 

bredere fællespædagogisk vision for institutionen.  

Forældre, forening og frivillig indsats 

God opbakning til HCAfestivalen fra friskoleforældrene. Tak for det. 

Støtteforeningen holder første møde  - evt. stiftende generalforsamling tirsdag  24. september kl. 

17. Alle interesserede er velkomne. 

Fondssøgning  

Skolen sætter – med Anja Raagaard ved roret, gang i en ansøgningsproces hos NOVO NORDISK 

fonden om midler til udvikling af et naturvidenskabligt laboratorium. Skolens vinkel vil tilføre det 

naturvidenskabelige felt hele den kreative, kunstneriske åre, som jo er skolens grndlag -  så vores 

projekt tilfører det naturvidenskabelige område  S(ience) T(echnologi), E(ngeneering) 

M(Athematics)  et stort  A , som står for ART. Der er ansøgningsfrist 3.10.   

Projekter og andre tiltag 

ODA deltager i Frie Fagskolers fælles markedsføringsprojekt, støttet af NORDEAFONDEN. 

Kampagnen er målrettet kommuner og skoler i forhold til øget kendskab til de frie fagskoler. ODA 

deltager højst sansynligt med 2 camps i foråret og Anna-Stina sidder i styreguppen for Design og 

Maker området. 

Jam cafe i kantinen starter 1. torsdag i oktober og vil gentages hver den 1. torsdag i måneden. 

Madudvalg 

Arbejdet med at skabe et madudvalg for hele institutionen er påbegyndt. 

 

5. Nyt fra personalet 

De nye lærere på friskolen skal vi hjælpe godt i gang i forhold til montessori – tænkningen og 

pædagogikken.  På Oda er udfordringen at samle op på bla. et kompetenceudviklingsprojetk, som 

strandede i lederskiftet, ligesom opgaven med at komme på forkant med mange daglige opgaver 

stadig er i proces. Opgaven med at få bekrevet indholds og  årsplaner afventer evaluering af 

kompetenceudviklingsprojektet d. 20. september.  
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Der er stort ønske fra forældrene i friskolen om nyhedsorientering fra de enkelte lærer om, hvad 

børnene beskæftiger sig med i skolen, hvad de oplever m.m. - Og et nyhedsbrev fra forstanderen 

en gang imellem.  

 

6. Økonomi – opfølgning, indsatsområder og tiltag.  

Der er stadig fokus på overforbrug af midler til markedsføring. Sagen med Søgemedier finder en 

afslutning i løbet af indeværende uge.  Der laves en mere afbalanceret markedsføringsstrategi for 

2020/2021. Indtil da afvikles mulige aftaler og der ingåes ikke nye. 

Orientering om yderligere kontrakter og uforudsete udgifter. 

Bestyrelsen godkendte den fremlagte strategi for inddrivelse af restancer på skolepenge. 

Bestyrelsen tiltrådte aftale vedr. afdrag, gebyrer m.m. på banklån på bygningerne. 

 

7. Friskolens løsning af lokaleudfordringerne. 

Det omsendte materiale med konkrete beskrivelser af, hvordan friskolen løser undervisningen i de 

fag, vi ikke råder over faglokaler til blev drøftet og accepteret som gældende for nuværende. Der er 

stadig et stort ønske fra forældrene om at eleverne skal klæde om sammen med kammerater, som 

en naturlig del af skolens hverdag.  

 

8. Forældrebetalinger- indmeldelsesgebyr, skole- og madbetaling, betaling til oplevelser m.m.  

Vi drøftede stort og småt vedr. forældrebetaling.  Små oplevelser betragtes som en sag for 

klassekassen. 

Konkret besluttede betyrelsen at lave differentieret betaling for skolemaden fra 4. klasse fra næste 

skoleår i forhold til at leverne med 7 lektioner bliver sultne.  

Der bliver lidt at spise i pausen efter 6. lektion.  Allerede fra i år tilbydes eleverne i 3./4.  og 5./6. 

klasse noget at spise.  
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9. Møderække opdateret 2019 

Tirsdag d. 10 september,  opstartsmøde for støtteforeningen tirsdag d. 24. september, mandag d. 

28. oktober, tirsdag d. 26. november,  evt. onsdag d. 11. december ved behov. 

 

10. evt. 

Der var ingen punkter til eventuelt 

 

 Anja Bang Wolf  (fungerende formand)   Rikke Dahl Olesen (fung. næstformand) 

 

 

Jakob Nielsen    Anja Raagaard                Heidi Okton 

  

 

Thit Hansgaard  

 


