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

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

 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

 
Ad. 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 1.9.2016: Referatet godkendt. 

 
Ad. 3 Valg af referent: Kristine McGowen 
 

Ad. 4 Status skolen: Næsten 100 børn, 10-12 lærere. Vi har nået et slags 

kritisk punkt: Overgang fra pionerfase til en mere etableret skole. 

Byggeprocessen: Der er mange ting i gang og mange forældreinitiativer. Der er en 

god udvikling på skolen. Kun to børn er holdt op i dette skoleår – én er flyttet til 

Costa Rica, en anden til Fyn.  

 

Udvikling er det vigtigste - at vi ikke stivner, men fortsætter den rigtig gode 

udvikling vi har.  

 

Lokalsamfundet/miljøet: Det er et kæmpe privilegie at have adgang til 

skolehaven. Kofoeds skole vil også indgå i et samarbejde. Også et samarbejde 

med “Vild med vilje”. Samarbejde med spejderne er gået dog lidt i stå.  

Karen og Anders og Phie har haft møde med Ross Jackson som har Gaia 

Education. Han er meget interesseret i at inddrage vores lærere – noget som kan 

indlemmes i den nuværende læreruddannelse. Nadia skal lige have tid til at sætte 

sig ind i det, så kan vi måske søge til næste år. 

 

Vedr. bemanding: Hedda vil gerne komme tilbage 1. marts i stedet for 1. april, 

men på halv tid.  Stella fortsætter muligvis på halv tid. 

 

Nadia vil gerne ansætte en pedel, meget gerne fuld tid for også at kunne hjælpe til 

med børnene, især dem som har brug for pause.  Nadia vil også fortsætte med 

forældrerengøring i weekenderne, både pga. økonomi og forældreengagement.  

Pedellen kunne dog hjælpe til med daglig rengøring.  

 

Vi har også brug for en ekstra “kvart” sekretær.  Lene kan ikke gå op i tid, men vi 

har brug for lidt mere aflastning af Karen og Nadia. Det kan dog være svært at 

finde en til ca 10 timer om ugen. Karen spørger Trille, om hun er interesseret i et 

løntilskudsjob i foråret. 
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Lang diskussion om, om det egentlig er en ekstra kvart sekretær vi skal have, 

eller en forretningsfører, som kan overtage Gittes opgaver og aflaste Nadia med 

det daglige papirarbejde-ting som hun er ikke specielt glad for alligevel.  

 

Kristine nævnte, at nogle af forældrene føler en vis frustration over manglende 

forklaring på/ modstridende info om opgaver på forældrearbejdsdagene.  De 

ønsker større klarhed om opgavernes formål og detaljer, og lægger ansvaret hos 

lærerteamet. Udvalget der står for forældrearbejdsdage fortsætter med at udvikle 

på denne del af forældreengagementet. 

 

Andre punkter på dagsordenen blev udskudt til næste gang da tiden løb ud og 

Ove skulle nå sit tog.  

 

Ad. 5 Økonomi – budget 2017-18. Udskudt til næste møde. 
 

Ad. 6 Status på lokaler: Udskudt til næste møde. 
 
Ad. 7 Evt: Udskudt. 

 
 

 
 
 

 
 

__________________________   _____________________ 
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 


