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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, onsdag d. 6. januar 
2016. 

 
Deltagere var Phie Ambo, Karen MacLean, Mogens Krabek, Ove Lemvigh, Kristine 
McGowen og Nadia Rathje. 

 
 
Ad. 1 Dagsorden godkendt. 

 
Ad. 2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

 
Ad. 3 Referent: Kristine McGowen. 
 

Ad. 4 Status skolen: Nadia fortalte om ansættelse af ny lærer og pædagog. Hedda 
er uddannet lærer i engelsk, biologi og idræt.  Jess er pædagog og har både været 
i Legeriet og har hjulpet i undervisningen i efterårets løb.  Det betyder, at nu er 

Legeriet dækket af fast personale, ingen løse flyvere mere. Jess er ansat indtil 
udgangen af juni. Det er ikke lykkedes at finde en lærer/pædagog som har musik 

som fag. Vi har før haft et forløb, hvor 4 af forældrene har kørt nogle projekter 
med børnene. Der er især én af forældrene, som måske kunne bruges mere fast.  
Ellers har Karen snakket med en af ansøgerne, som havde meget erfaring med 

børn, men som ikke kunne dække de andre fag. Måske kunne han bruges i nogle 
timer som musiklærer. Vi arbejder videre med en løsning på musikundervisning. 

 
Skolens hjemmesidedesign er stort set ikke blevet opdateret, siden før skolen 
startede. Det skal der arbejdes på. Vi har en enkel skoleintraløsning. Har tidligere 

undersøgt muligheder for skoleintra  -både shareware og de professionelle 
løsninger.  Det sidste var for dyrt. Vi endte med, at der er nogle forældre, som er i 
gang med at designe en løsning.  

 
Overbygning – Vi skal have lagt en plan for, hvordan vi laver vores overbygning, 

hvad med folkeskolens afgangsprøver? Og selvfølgelig fysik, kemi osv. 
 
Ad. 5 Børn, støtte og trivsel: Der har være flere møder med forældrene til et 

bestemt barn, og vi har allerede sagt, at det kunne godt være, at barnet ikke kan 
fortsætte på skolen. Forældrene er nødt til at få fat i en psykolog eller andet hjælp 

til barnet. Vi har lovet moderen, at vi vil hjælpe med kontakt til PPR, og der er 
møde igen midt i januar. 
Psykologen fra PPR er langtidssygemeldt og lederen er holdt op, så der er ikke så 

meget hjælp at hente til nogen af de sager, vi kører nu.  
 

Mogens råder os til at tage forskellige forældreinitiativer. F.eks. mentorer – til nye 

forældre. Og morgenkaffe hvor folk skiftes til at bage boller til. Det giver mere 
sammenhold. 
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Ad. 6 Økonomi: 2015 bliver et godt regnskabsår. 2016 har vi mere usikkerhed 
omkring pga. ejendomssituationen.  Hvad bliver huslejen?  Indtil videre ser det 

dog fornuftigt ud. Vi kan ikke rigtig gøre noget med budgettet, før vi ved mere. 
 
Ad. 7 Status på lokaler: Vi har fået to tegninger som forslag til udvidelsen af 

taget. Hvis judoklubben skulle synes, det er alt for skrækkeligt, flytter de måske, 
og så udvider vi deroppe i stedet for, og venter med udbygning til næste år igen. 
Udbygningen tager nok et år. I mellemtiden kan vi bruge kælderen i det gule 

forhus. Vi får skolehaver for enden af Øresundsvej. Vi får også spidsen af Prags 
Have (600 kvm) som vi får lov at bruge gratis. Ideen er, at vi har flere satellitter, 

sådan at børnene kan komme til at føle sig hjemme mange forskellige steder. 
Kløvermarken er også ca. 10 minutters gang væk, og til fri afbenyttelse.  Ingen 
bruger den om dagen. Der er også ca. 100 kvm. lige over vores forreste lokale, 

som måske bliver ledigt.  
 
Ad. 8 Generalforsamling 2016: Generalforsamlingen bliver d. 6. april 2016 kl. 

19. Lene og Karen sørger for at melde ud og holde styr på skolekredsen.  
Det næste bestyrelsesmøde bliver d. 8 marts kl. 13 hos Phie (Luganovej 5). 

 
Ad. 9 Evt: Intet til eventuelt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________________   _____________________ 

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 
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