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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, fredag d. 19. juni 2015. 
 

Deltagere: Karen MacLean, Kristine McGowen, Phie Ambo, Nadia Raphael Rathje 
og Mogens Krabek. 
 

Ad. 1  Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad. 2  Godkendelse af referat: Referatet fra 13.3.2015 godkendt  

 
Ad. 3 Valg af referent: Kristine. 

 
Ad 4  Status skolen: Vi er flyttet! Helt andre rammer.  Meget mere 
indendørsplads men meget mindre udendørsplads - det er en 

udfordring.  "Legepladsen" er smukt indrettet, men ikke så funktionelt alligevel - 
ikke rigtig undervisnings eller lege-egnet, desværre.  Det bliver også meget varmt 
- vi har brug for solsejl el. lign. Indtil videre er løsningen, at vi tager på flere ture 

f.eks til Lergravsparken eller stranden. 
 

Personale: Vi har været nødt til at tage afsked med Marie, da vi ikke har råd til en 
lærer på 80% ansættelse og hun ikke kunne gå op på fuld tid. Kristoffer (i 
løntilskud) flytter til Hundested, så han skal også erstattes. Vi skal have en 

matematik lærer. Vi har ansat Nicolai Viking Andersen i "Kristoffers stilling". Han 
er uddannet håndværker og pædagog.   

 
Vi har haft det meget svært med et bestemt barn og har brugt mange ressourcer 
på ham.  Han er nu fået en dagbehandlingsplads, så det er rigtig godt.  Men det 

har været en langvarig sag og har kostet meget - også for de andre børn og 
personalet.  Vi har lært af det - i fremtiden er vi nødt til at være meget hårdere og 
handle hurtigere. 

 
Ad 5  Økonomi: Nadia: Det er svært at overskue, dog er det nemmere hér, 

hvor vi har faste lokaler.  Der SKAL være råd til en ekstra lærer. Vi har 
budgetteret med 65 børn og arbejder henimod at have 70 for at sikre os, hvis 
nogle meldes ud. Vi venter til juni-regnskabstallene er inde, og så snakker vi med 

Ove og Peter for at få et overblik. 
 

Ad 6  Status på lokaler: - Lejerne i "Økoskuret" flytter snart, så vi begynder 
at gå i gang med at få det undersøgt mht. miljøgodkendelse.  Der er også en plan i 
gang med at bygge en toetagers bygning på spejderhyttens grund på Formosavej 

til erstatning for den nuværende barak. 
 
Ad 7  Legeri: Skal det være frivilligt at betale til Legeriet for de store?  Lige 

nu er der en solidarisk betaling for alle, og alle har adgang.  Vi får tilskud for 
elever fra 0. til 3.kl., men alle betaler 800 kr. om måneden. Vi har besluttet at 

Legeriet er obligatorisk for alle elever i 0.- 6.  Fra 7.kl vil det være frivilligt om 
man vil benyttet Legeriet og dermed også betale. 
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Ad 8  Søskenderabat og andre rabatter: Søskenderabat gives til 
søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.  Vi kan muligvis 

lave særaftaler med halvsøskende med forskellige folkeregisteradresser, men det 
tager vi, hvis situationen opstår.  Det er skolebestyrelsen, som i så fald beslutter 
det. 

 
Ad 9  Arbejdsgang for rykkere: lene/gitte gør status hver anden måned, 
sikrer at der ikke er tale om forglemmelse, og at familien betaler via pbs etc. I 

sidste ende er det Nadia der må tage kontakt med forældrene og tage en snak. 
Karen laver et udkast til en arbejdsgang 

 
Ad 10 Arbejdsgang regninger: Betalinger under 500 kr. kan godt klares af 
Lene, beløb over 500 skal igennem Gitte. 
 
Ad 11  Evt.: Skal suppleanter være med til SB møder? Lise og Jacob 
(suppleanter) er begge meget flittige forældre og på sigt er det meningen, at de 

skal med til skolebestyrelsens møder.  Lige nu er det kun de egentlige 
medlemmer, der deltager.   

 
Tidspunkt for skolebestyrelsesmøderne: Mogens vil gerne have, at det er kl. 12. 
Nadja vil gerne have, at det er 13:30.  Det er også ok for alle. Det bliver forsat om 

fredagen - fremover kl. 13:30. 
 

 
 
 

__________________________   _____________________ 
Phie Ambo,     Karen MacLean 
Luganovej 5     Ingolfs Allé 48 

2300 København S    2300 København S 
 

 
 
 

__________________________   _____________________ 
Mogens Krabek    Ove Lemvigh  

Holmbladsgade 11 B, 4.sal dør 4   Kvædevej 29 
2300 København S    7700 Thisted 
 

 
 
 

__________________________  
Kristine McGowen 

Ridder Stigs vej 4 
2300 København S 
 


