
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. SEPTEMBER 2015 1 

 

Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, fredag d. 25. september 
2015. 

 
Deltagere: Phie Ambo, Karen MacLean, Mogens Krabek, Ove Lemvigh, Nadia 
Rathje, Kristine McGowen (referent). 

 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.  

 
Ad. 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 19.6.2015: Referat fra 

19.6.2015 godkendt.  
 
Ad. 3 Valg af referent: Kristine 

 
Ad. 4 Status på skolen: - 69 børn pt., hvoraf 29 nye -  20 bh kl børn og 9 
nye ældre børn. Det går godt med bh.kl børn, også rart med nye forældre til at 

hjælpe med de mange opgaver. Mogens foreslår, at nye forældre kan være parret 
op med gamle forældre/familier for at hjælpe dem på vej med at forstå, hvordan 

det er at være familie på denne skole.  Det gør de på Bordings. Lidt á la 
legegrupper. 
 

Ansættelser:  
Nicolai Viking (ny) - udd. pædagog, fuldtid, har tidligere været lærer for autistiske 

børn, udd. yogainstruktør, klatreinstruktør, håndværkeruddannet. 
Rasmus Lisbjerg (ny) - nyudd. Lærer, taget outdoor uddannelse i Norge. 
Rasmus Gissel (ny) - uddannet fra Kolding Designskole.  Har været praktikant 4 

mdr. sidste år. Ansat som 2/3 lærer og 1/3 pædagog. 
Vibeke Mortensen 
Emma Næsby Petersen 

Nadia  
+ helt nye Lea, som tager engelsktimerne  (ca. 5 timer om ugen). 

+ ny i løntilskud Katja Gusa, håndarbejdslærer, 31 timer om ugen (indtil 1. feb). 
Marie fra RUC (gratis) skriver speciale om vores skole. Er der en del timer. 
 

Flyverpost 15-18 timer om ugen - div. vikarer. 
 

Alle lærere er i SFO én-to dage om ugen.  
 
Nadia siger, at det er et stærkt team.  50-50 mænd-kvinder (af de faste) med 

mange forskellige kompetencer.  Dog kniber det med tid til forberedelse. 
 
69 børn er max til vores lokaler.  Det er mange.  Der er dog næsten altid en 

gruppe afsted eller udenfor, indtil videre. 
 

Vi har Kung Fu klubbens lokaler 1 1/2 time om dagen (til yoga) og betaler 1500 
om md. + så gør vi rent.  Meget venskabelige vilkår.  Måske kan vi udvide lidt og 
have det lidt mere for at afhjælpe presset på vores egne lokaler. 
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Forældrerengøring hver weekend (to forældrepar). Det fungerer meget godt, og så 

sparer vi de penge.  
 
Lige nu emne om Tidsrejsen: 50erne, 70erne, 00erne og 2040erne. 

 
Ad. 5 Børn, støtte og trivsel: Generelt er børnene gode til at være gode mod 
hinanden. Vi har tre børn som vi har støtte til. 1 som det går rigtig godt med - god 

progression.  1 som går i 2.kl. 1 som lige er blevet udredt i forhold til autisme - 
måske bliver han nødt til at skifte skole i længden.  Et nyt barn (2. kl) hvor det 

ikke går så godt - kan blive aggressiv i undervisningen, de andre børn kan være 
bange for ham.  Han fylder for meget. Forældrene er meget fornuftige -  vi prøver 
at få en udredning igennem hurtigt, så den ikke trækker ud hele året.   + 5-6 

børn som har brug for jævnlige samtaler. 
 
Mogens spørger, hvad der står om opsigelse af samarbejdet?  Det står i 

forretningsordenen: "Midlertidig bortvisning af elever kan foretages af 
skolelederen i samarbejde med lærerne. Permanent bortvisning skal forelægges og 

godkendes af bestyrelsen.”  
Vigtigt, at det varsles. Bortvisning skal ikke være en overraskelse. 
 

 
Ad. 6 Økonomi: Ove vil gerne se lejekontrakten. Han har ikke set regninger 

for el, vand eller forsikringer. 
Resultatet er realudgifter 685.000, budgetteret 491.000, så det er +194.000. 
Indtægter (real) 2.168.000, budgetteret 2.508.000 

Udgifter (real) 1.943.00, budgetteret 2.017.000. 
 
Ove foreslår, at vi laver budgettet for 2016/17 allerede nu. (Og også for 17/18) 

Det er vigtigt at vide, hvor mange af børnene, der er over 13 dér. (og også følgende 
år). 

 
Ove foreslår også, at vi laver en prisregulering i skolepengene hvert år på ca. 1-
2% - hellere det end ét stort ryk om nogle år når vi opdager, at budgettet ikke 

rækker mere.  Vi aftaler, at prisregulering effektueres pr 1. august 2016.   
 

Nadia og Karen sender elevtallet til Ove, også prospektive elevtal for 16/17. Peter 
sender lejeaftalen og priserne osv. Nadia sender liste over lærerne og løntallene 
samt info om løntilskud. 

 
 
Ad. 7 Status på lokaler: - Vi regner med, at vi udvider med judoklubben til 

næste år (Jan forhandler nu med at flytte judoklubben til Lindgrens Allé.) Om ca. 
5 år har vi vist overtaget det meste af gården, og det er nok til vores behov til den 

tid.  Vi snakker også om et samarbejde med spejderne om en udvidelse af 
spejderhytten på Formosavej, og derefter er det f.eks. indskolingen og evt. noget 
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af mellemtrinnet, som flytter derud.  Judoklubben er stort set indflytningsklar 
med minimalt forældrearbejde og er allerede godkendt til børn. 

 
Mogens siger, at om 5 år skal vi have en langsigtet plan - ikke små udvidelser i 
ryk, men en helhedsplan, og helst i egne lokaler (ikke lejede) 

 
 
Ad. 8 Evt.: Næste møde: fredag d. 13. nov  kl. 12:30 (senere ændret til 

fredag d. 6. november kl. 12.30). 
 

 

   
 
 

 
 

__________________________   _____________________ 
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 
 


