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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, torsdag d. 1. september 
2016. 

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

 
Vi startede med en hyggelig frokost med Jan Elving. 
 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.  
 

Ad. 2 Godkendelse af referat af mødet d. 24.5.2016: Referatet godkendt. 
 
Ad. 3 Valg af referent: Kristine McGowen valgt som referent.  

 

Ad. 4 Status skolen: pt 98 børn. Nye: 20 i 0.kl og 15 i andre klasser.  Måske 

kommer der én til. 

 

Vi har ansat en matematiklærer i en fuldtidsstilling (Sille) og en pædagog som har 

fast funktion i legeriet (Peter) på deltid. Som barselsvikar for Hedda har vi Maya. 

Maria (som er danser) er deltidsansat i en pædagogstilling med yoga, dans og 

legeriet.  Der er også en timelærer til at undervise i tysk (Sussi), og en anden med 

nogle få timer musik (Kristoffer).    

Ove spørger om der er råd til så mange, men det har Nadia og Gitte regnet på, og 

det er der. 

De større børn (som kommer fra andre skoler) er dem som fylder mest, ikke de 

små, sjovt nok.  

Går godt med projektarbejde.  Grupper samarbejder på tværs.  

Nybyggerne - dvs. de største - er pt 14, måske 15 stykker fra i morgen. De 

arbejder med individuelle projekter pt. Det er meget spændende for dem. 

Efteruddannelse af lærere? Nadia siger, at de har fået folk udefra til at komme til 

skolen og lave skræddersyede kurser til lærerne - f.eks om IVK og ordblindhed. 

 

 

Ad. 5 Økonomi: Ove har ikke de nye tal, da Gitte er på ferie.  

Det nye lovforslag om friskoler giver ca. 2700kr mere pr barn. Til gengæld er der 

15% mindre til fritidsordning og også mindre til inklusion og specialundervisning. 

(Del af finansloven) 

 

Grundet tidsmangel blev de resterende punkter udskudt til næste møde. 
 

Ad. 6 Status på lokaler: 
 
Ad. 7 Handlingsplan: 
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Ad. 8 Overbygning – opdatering: 

 
Ad. 9 Strategiplan: 
 

Ad. 10 Evt.: Næste møde bliver tirsdag d. 8. november kl. 12 

 
 
 

 
 
 

 
__________________________   _____________________ 

Phie Ambo,     Karen MacLean 
Luganovej 5     Ingolfs Allé 48 
2300 København S    2300 København S 
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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 

 


