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Referat af bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, fredag d. 6. november 2015. 
 

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

 
Ad. 1 Dagsorden godkendt. 
 

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 25. September 2015 
 

Ad. 3 Referent er Karen. 
 
Ad 4. Status på skolen: Der er stor søgning og vi er i gang med 

informationsmøde og optagelsessamtaler. Der kom mange 
interesserede til Åben skole. Vi er fortsat udfordrede på plads, men 
har en aftale med at låne spejderhytten fra sidste år 2 dage om ugen.  

 
Ad 5. Børn, støtte og trivsel: Vi arbejder videre med at søge specialskole til 

et barn til næste år, for at have den mulighed i baghånden.  
 
Ad 6. Økonomi: Gennemgang af budget og diskussion af lærerdækning 

udmunder i at vi beslutter at søge en lærer i engelsk og musik til 
start i januar. Der er dog tvivl om, hvorvidt de tal Nadia og Karen har 

stillet op, indeholder Nadia; Nadia snakker med Gitte. 
 
 Vi beslutter at varsle stigning i skolepenge på 2% pr. 1.8.2016. 

 
Ad 7. Status på lokaler: Phie, Anders og Peter er i gang med Jan og Kaj, på 

den ene side, og Eentileen og deres arkitektfirma, Casa, på den 

anden, så vi kan have lokaler klar til august 2016, hvor vi regner med 
ca. 93 elever. Lige nu ser vi på at udvide på taget; det vil give plads til 

to års vækst, op til 115 elever. Vi starter også en proces med lærere 
for at se på hvilke lokaler der kan blive behov for over de næste to år: 
science (med pligtig udsugning og aflåst skab etc), krea, kontor etc. 

 
Ad 8. Effektivitet og produktivitet: Vi rundede dette emne i foråret, og nu er 

tiden kommet til at gøre noget ved det. Ove sender en brochure fra 
Brandt Revision med informationer; Mogens anbefaler at vi venter til 
lige efter det nye år med at se på UVMs måling af trivsel. 

 
Ad 9. Skolekreds: Medlemskab af skolekredsen koster et engangsbeløb på 

300 kr. I begyndelsen af december mailer vi alle i skolekredsen og 

beder dem der IKKE er forældre allerede om at bekræfte medlemskab 
af skolekredsen inden 31 december. 
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__________________________   _____________________ 
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 

 
 


