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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, mandag d. 2. december 
2019. 

 
Deltagere var Mogens, Rikke, Phie, Jakob, Mette, Anders, Martin Suzanne og 
Dorthe 

 
Ad 1. Dagsorden godkendt. 
Ad 2. Referater underskrevet 

Ad 3. Suzanne referent og Rikke ordstyrer 
Ad 4 

a. Skolens budget: 
1 
Det forventede regnskab for 2020. Der er sørget for ikke at sætte elevtallet for højt, så det er 
et realistisk budget. Vi har et løbende optag af elever med særligt fokus på elever i Nord. 
Der kommer ikke flere grupper, men nogle grupper vil få flere elever end de har nu. 
Fripladsordning på 5% som skal findes i budgettet. Der kigges på om ejendomsdriften kan 
gøres billigere. Evt justering af fripladsordning på 5% til 2-3%. Huslejestigning er indregnet. 
Justering af budgettet tages op på bestyrelsesmøde i januar. 
 
2 
Ønsket om en fuldtidsansættelse af sekretær imødekommes. 
 
3 
Fripladsordningen er sat til 5%. Budgettet ser ud til at kunne klare 2-3% budgettet. 
 
4 
Ønsket om personale Pcére imødekommes. Flere stationære kan også bruges, så gamle 
stationære kan udskiftes. 
 
 
b. Status på pædagogiske indsatser 
1  
Der har været ro siden forældremødet i Syd vdr aldersblandingen.  
Der skal skabes tydeligere strukturer for fx. hvad er primærgruppens funktion. Desuden skal 
der udarbejdes retningslinjer for, hvordan man som forældre kan understøtte trivslen.  
 
2 
Fokus er ”Deltagelsesmuligheder for alle i det faglige fællesskab” gennem pædagogisk dag, 
ledelsesobservationer. Der arbejdes med tydelighed, gennemskuelighed, faglighed og 
begribelighed. 
Desuden startes arbejde med progressionsplaner, samt diverse evalueringsredskaber samt 
feedback. Der er indført læsestund i øst og syd 
 
c. Status på grønne indsatser 
Bliver fast punkt på alle bestyrelsesmøder fremover. 
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Ad 5 
a. Grøn hub 

Udsættes til næste møde. 
 

b. Udskolingen 
1. Profil på udskolingen  
Tages op på bestyrelsens strategidag d. 25.januar 
 
2. Udgangstilladelse i Nord 
Afstemning vedr. hvordan udgangstilladelsen skal være for de store. Udgangstilladelse 
til de to ”ældste” grupper i Nord. Forældrene skal skrive under på det. 

 
3 Ture med overnatning/lejrskoler 
Skal lægge sig op af det grønne stamtræ. Tilrettelægges i forhold til verdenshjørnet, 
hvad giver mening aldersmæssigt.  
Bestyrelsen skal være med til at definere formål m.m. for lejrtur. Skal beregnes både 
økonomisk for skolen og for forældrene. 
Dorthe og Suzanne tager det videre. 

  
  

 
 

 
 
__________________________   _____________________ 

Phie Ambo,     Jakob Lodberg 
Luganovej 5     Lergravsvej 21,1. 
2300 København S    2300 København S 

 
 

 
 
__________________________   _____________________ 

Mogens Krabek    Mads Farsø  
Holmbladsgade 11 B, 4.sal dør 4   Søvænget 15 

2300 København S    2770 Kastrup 
 
 

 
 
__________________________  

Rikke Killeen 
Armeniensvej 3 

2300 København S 
 


