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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, mandag d. 23. oktober 
2017 

 
Deltagere var: Phie Ambo, Jess Egedal Andreasen (medarbejderrepræsentant, 
sidste del af mødet), Vibe Andersson (referent), Lisa Björt, Rikke Malene Killeen 

(suppleant), Mogens Krabek, Jacob Lodberg, Karen MacLean, Anders 
Morgenthaler (observatør), og Nadia Rathje.  
 

 
Ad. 1  Godkendelse af dagsorden 

Punkt 6 Beredskabsplan udgår og flyttes til næste bestyrelsesmøde, 
idet vi er i gang med at indhente tilbud på alarmsystem. 

 

 
Ad. 2   Godkendelse af referat fra mødet d. 4. september 2017 
  Godkendt 

 
 

Ad. 3  Valg af ordstyrer;  
  Lisa blev valgt 
 

 
Ad. 4.  Status skole - herunder Siljangadeprojektet 

Nadia opdaterede os på årets første projekt, som var grøn omstilling 
med en meget stor høst og en vellykket høstfest.  
Derefter orientering om Nord på Siljangrunden; et stort og 

udfordrende projekt, hvor vi arbejdede med en friere rammesætning 
til hele gruppen, og hvor børnene som helhed trivedes. Et stort antal 
rammefaktorer: nyt sted, udendørs, mange nye børn, ny 

teamstruktur, samt Nadia mindre ind over, skabte imidlertid ekstra 
udfordringer for team Nords voksne. Det var nødvendigt med ekstra 

fokus på teammøder, et opsamlingsmøde/evaluering med Dorrit samt 
ekstra opsamling på pædagogisk dag. Desuden har Nadia, Phie og 
Karen haft særskilt evaluering med Dorrit. 

 
Der er lavet trivselsmåling på skolen – børnene trives generelt godt. 

 
Som følge af sit arbejde med team og ledelse har Dorrit foreslået at 
definere titler til Karen og Phie, så deres roller – og dermed 

kommunikationen - tydeliggøres. Denne sammenblanding af 
bestyrelsesroller med skolens daglige virke strider imod best practice 

og kan i værste fald skabe forvirring eller underminere bestyrelsens 
evne til at udfylde sin rolle som øverste ledelse. Det besluttes at 
afprøve om titler til Phie og Karen vil give større klarhed. Tiltaget 

evalueres til juni. Når det bliver meldt ud til de ansatte italesætter vi 



 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 23. OKTOBER 2017 2 

 

de udfordringer det skaber, og udpeger et bestyrelsesmedlem som 
teamet kan gå til, skulle det blive nødvendigt. 

Karens titel skal være Pædagogisk Visionsleder og Phies Grøn 
Visionsleder. 
 

Der var forslag om at Visions-arbejdet skal være et fast punkt på 
bestyrelsesmøderne. 
 

Anders vil gerne lave et hold for de største om iværksætteri. 
 

Henrik, Gitte og Nadia er begyndt på budget 2018. 
 
Ad. 5 Status lokaler 

Ved Anders: Nyt kontrakt-oplæg ift opfinder fløjen er tæt på. Skolen 
er blevet lovet hele den gule bygning fra årsskiftet. Lokalerne er 
blevet godkendt. 

 
 

Ad. 6  Beredskabsplan – udgået / udsat 
 Nadia og Formandsskabet har besluttet af få installeret en 

brandalarm, så planen skal rettes til. 

 
 

Ad. 7  Skolepengestigninger (bilag) 
 Ændres til: Skolepengene stiger hvert år svarende til 

pristalsreguleringen. Derudover kan bestyrelsen vælge at justere 

skolepengene efter lokale behov med 3 måneders varsel. 
 
 

Ad. 8  Skolens fripladstilskud (bilag) 
Der har været behov for mere gennemsigtig fordeling. Det vedtages at 

Karen og Phie tager sig af den praktiske fordeling. 
 
Ad. 9  Ventelisten (bilag) 

 Baggrund for forslaget: ventelisterne er for lange. Forslag om at man 
først kan skrive sit barn op i det år barnet fylder 4 og om at lukke 

ventelisten, når der er 100 børn skrevet op til en klasse. Forslaget 
vedtaget.  

 

 
Ad. 10 Evt 

Ønske om at Legeri drøftes på bestyrelsesmøder: Hvordan løftes  

Legeriet, evt. klub for de store. Punkt til næste bestyrelsesmøde, hvor 
Rikke kommer med et oplæg.  
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Gøres der forskel på Sæler og Pindsvin, selv om de stort set er lige 
gamle, og hvorfor? Svar: generelt og i undervisningen er det 

didaktikken og ikke alderen der styrer. 
Ørestadens gymnasium 
 vil gerne lave brobygning ift skolen. 

 
 
 

________________________   _____________________ 
Phie Ambo,       Karen MacLean 

Luganovej 5       Ingolfs Allé 48 
2300 København S    2300 København S 
 

 
 
 

 
__________________________   _____________________ 

Mogens Krabek     Jacob Lodberg 
Holmbladsgade 11 B, 4.sal dør 4  Lergravsvej 21, I. 
2300 København S    2300 Kbh. S 
  
 

 
 
 

__________________________  
Lisa Björt 
Lillegrund 25 

2300 Kbh. S 


