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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole tirsdag d. 24. maj 2016. 
 

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

 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.  
 

Ad. 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 8.3.16: Referatet godkendt.  
 

Ad. 3 Valg af referent: Kristine McGowen. 
 
Ad. 4 Status skolen: Tak for en god generalforsamling. Der var ca 75% forældre 

og 25% udefrakommende, skønner Nadia.  Godt møde.  
 
Der er gang i vores åben source-deling med andre skoler, forskningsprojekter osv. 

Vi prøver at finde en god form, så vores energi bliver brugt de rigtige steder. Det 
går godt. 

 
Undervisningsformerne er under udvikling - går også godt. 
 

Vi har travlt med at finde de børn og lærere vi skal bruge til næste år. Der er 70 
børn pt, og vi vil gerne op på 95-97 til august. Pt. er der 7 voksne + Nadia.  Den 

ene ekstra til august er Jess, der fortsætter til næste år som fastansat. Den 
anden er matematiklærer Sille. Til august starter også en SFO koordinator, Peter 
- pædagog med 20 års erfaring. Indtil da har vi ansat Maria, som var en anden 

ansøger til stillingen. Hun er danser og god at have i huset. Hedda er på barsel 
indtil 15. Marts 2017. Vi søger en barselsvikar. 
 

Ad. 5 Børn, støtte og trivsel: Vi søger specialskole til et barn men trivslen på 
skolen er generelt steget, og det går meget godt :o) De store er gode til at hjælpe 

de små. 
 
Ad. 6 Økonomi: - Ove er helt fascineret af, hvor tæt udgifter og indtægter har 

fulgtes ad i april. Forløber fint. Perioden fra jan-sommerferie. Stadig rimelig 
forsigtig budgettering. Der er stadig nogen usikkerhed mht. børnetallet og 

ansættelser. 
 
Ad. 7 Status på lokaler:  ”Økoskuret” er i spil til klasselokaler til næste år.  Vi 

tester luften lige nu for at se, om det er noget med miljøepoxy på gulvet og 40cm 
op ad væggen, eller om det skal være et nyt ventileret gulv. Prøven er færdig om 
en uge.  Pt. betaler vi halvdelen af Funky Furnitures husleje da han har ryddet 

halvdelen af lokalet, for at vi kan få testet luften. Vores aftale med Jan Elving er, 
at vi betaler halvdelen af Funky Furnitures husleje mod at vi faktisk kan flytte 

ind. Ellers får vi det tilbage. Vi har søgt fondsmidler hos RealDania til 
istandsættelse. Overtagelsen af Funky Furnitures lokaler betyder også, at vi får 
hele gården - og det kan vi overtage her d. 1/6.  
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Realdania ansøgning - hvor meget Opfinderfløjen (vores fondsøgnings-venlige 

navn for Økoskuret/Funky Furniture bygningen) -projektet koster, kommer 
meget an på, hvor meget vi kan få i midler. Planen er, at hele fløjen skal have 
solceller på taget, og det skulle dække energiforbruget for både fløjen og 

hovedbygningen og gerne også give et overskud, som kan sættes i en Børneenergi 
fond som andre kan søge. For at Realdania vil behandle en ansøgning om 
fondsmidler, skal projektet have 200 likes på deres side. Vi havde over 400 inden 

for 24 timer. Vi ved ikke hvornår vi får svar. 
 

Ad. 8 Effektivitet og produktivitet – opdatering:  Hvordan måler vi os selv på 
effektivitet og produktivitet? Troels (Villads far) har lavet en benchmarkings 
rapport. Kristines mand Simon (Jamie) har kigget på produktivitet, og har haft en 

møde med Karen om det. Han vil gerne høre, hvordan vi vil sammenligne os selv 
med andre skoler? Han siger, at man ikke nødvendigvis kan sammenligne antal 
lærertimer med antal børn og kalde det produktivitet. Det er mere et spørgsmål 

om, hvad vi bruger pengene til.  
 

Karen sender udkastet til handlingsplanen til os allesammen, og så kommenterer 
vi hvis der er noget, og så kan vi få Troels til at komme og lave et oplæg til 
efteråret. Mht. Simons del skal vi først fortælle ham, hvad han skal kigge på - det 

bliver efter Troels’ oplæg. 
 

Ad. 9 Overbygning - opdatering:  Nadia: Vi har været på besøg på forskellige 
skoler for at se, hvordan de laver overbygning, faglighed og andre ting. De 
kommende 6. og 7. klasses forældre bliver inviteret til et møde inden sommerferie 

om, hvad der kommer til at ske, faglighed, håndværksforløb, osv. Der bliver 12-
14 børn i den alder, regner vi med. Vi skal dog ikke undervise målrettet mod 9.kl. 
eksamen allerede fra 7. klasse.  Der er mange ting at afprøve og vi skal også 

tilgodese børnenes behov for at afprøve mange ting og sig selv. Men evt 
forberedelse til eksamen kan ske i et meget mere intensivt forløb.  

 
Ad. 10 Strategiplan:  - pejlemærke. Peter foreslår, at vi udpeger 5 overordnede 
mål for skolen. Det hjælper til at lave en handlingsplan - vi skal jo vide, hvor vi 

gerne vil hen. Er det vigtigst at have en god økonomi? Eller er det vigtigere med 
nye flotte lokaler? Ove foreslår, at vi alle går i tænkeboks og kommer tilbage med 

5 punkter som er vigtige for os hver især. Så diskuterer vi og samler op på næste 
bestyrelsesmøde. Ved indkaldelsen til næste møde skal vi mindes om, at vi har 
”lektier for”. 

 
Ad. 11 Evt:  Vi har snakket om legeribetaling for de større børn. Tidligere havde 
vi besluttet, at der var tvungen legeribetaling for alle. Vi ønsker en god 

aldersintegrering, og det har været meningen fra begyndelsen, at skolen var et 
sted børnene godt kunne lide at være, og at man skulle kunne vælge at arbejde 

videre med sine projekter efter at skoletiden var slut. Nogle forældre vil dog gerne 
slippe, og henviser til at børnene ikke bliver efter skolen er slut. Men der er 
mange der bliver flere dage om ugen, og vi er forpligtet over for dem, når de stadig 
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er på skolen (og store børn spiser også meget). Derfor er vi blevet enige om, at til 
og med 5. betaler man fuld legeripris, og 6. klasse og opefter betaler halvdelen. 

 
 
 

 
 
__________________________   _____________________ 

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 

 


