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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, mandag d. 27. februar 
2017. 

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

 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt. 
 

Ad. 2  Godkendelse af referat fra mødet d. 1.12.2016: Referatet godkendt.
  

 
Ad. 3  Valg af referent: Kristine McGowen valgt som referent. 
 

Inden mødet gik videre kom Arkitekt Kristoffer Tejlgaard og præsenterede sine 
tegninger for den fremtidige tilbygning/drivhusfacade.  
 

Ad. 4  Status skolen (herunder Arbejdsmiljøorganisation): Nadia: vi mærker 
tydeligt, at vi er på vej ind i en systematisering på godt og ondt.  Børnene, 

forældrearbejde, initiativer. f.eks, hvordan man forbedrer forældrelegeri, så alle er 
trygge ved det.  Støtter forskellige former for arbejde med trivsel, AVK, fællesskab, 
anti-mobning.  Vi mærker også, at vi bliver en større skole. 

Der er meget arbejde med færdighedsudvikling.  
Vores fokus i den kommende tid bliver hvordan bestyrelsen gerne vil evaluere 

skolens arbejde. Det kommer som et punkt til næste bestyrelsesmøde.  
 
Ad. 5  Generalforsamling 2017: Valg af dirigent og referent: Peter Nyegaard 

plejer at være dirigent og Lene skolesekretær plejer at være referent. Karen 
spørger Peter, og det vil han nok godt. 
Phie er på valg og stiller op igen.  Kristine trækker sig, og Lisa som er suppleant, 

stiller op. Vi søger en ny suppleant. Jakob fra skolekredsen er også på valg som 
suppleant.  

Tilsynsførende blev genvalgt sidste år. Hun kommer og laver en beretning. Næste 
år, SKAL hun skiftes ud, sådan er reglerne. 
Phie fortæller om bygningen. 

 
Ad. 6  Økonomi – budget 2017-18: Der er et overskud på 426.931. 

Vi budgetterer med 124 børn pr. 5. sept 2017 og med ny fuldtidslærer, bh. klasse 
assistent og pedel pr. 1/8.  Samt måske flere timer til sekretæren, men det er 
uklart. 

Ove siger, at man ikke må tvinge forældrene til at betale SFO. Vores aftale pt er at 
6. og 7. kl. betaler ½ pris.  
Alt i alt er resultatet meget fint. Vi er glade. 

Troels (Villads) skal lave en benchmarkings rapport. Sættes på på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Ad. 7  Status på lokaler: Vi er begyndt at lave det vi kan i Opfinderfløjen.  Vi 
har allerede sat den gule bygning i stand. Hver gang vi tager nogle nye bygninger 
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i brug, skal der laves en ny miljørapport for alt.  Det trækker virkelig ud. 
Byggetilladelser er ikke helt i hus endnu, men… 

Mogens råder til, at man skal tjekke forsikringen – hvad sker der, hvis én af 
forældrene kommer til skade under ombygning/rengøring/arbejdsdage osv.  Hvor 
går grænsen, og hvornår er skolen en ”arbejdsgiver”?  Man skal også have styr 

på, at der er nogen ting man ikke må bede forældrene om at gøre.  Dog er der ting 
som forældrene selv må tilbyde, men som skolen ikke må bede om.  
 

Ad. 8 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 
2300 København S 
 


