Odense, den 5. marts 2013

Kære Forældre- og skolekreds ved FCO

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C.
Torsdag den 21. marts 2012 kl. 18:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Skolelederen aflægger beretning
5. Tilsynsførende aflægger beretning
6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab og budget til orientering
7. Valg af tilsynsførende og bestyrelsesmedlemmer for forældrekredsen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for skolekredsen
9. Indkomne forslag (jf. § 7, stk. 3 i Skolens Vedtægter)
10. Eventuelt
Valgmøderne for både skolekredsen og forældrekredsen afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen. FCO vil være vært ved en øl/vand.
Forud for aftenens program vil der være mulighed for at mødes og tale med bestyrelsen.
Vi er på skolen fra kl. 18:00.
Nogle forældre, uden mulighed for pasning, har efterspurgt fællesspisning for deres børn.
Man må meget gerne medbringe børn og samvirke omkring dette forud for GF.
Bestyrelsen arrangerer film og popcorn for medbragte børn i Klubben under selve
generalforsamlingen.
Vi vil gerne have tilbagemelding, hvis der er behov for dette senest to dage før af hensyn
til indkøb på: bestyrelse@friskolencityodense.dk
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Ang. Valgmøderne
I år er der valg af både tilsynsførende og bestyrelsesmedlemmer.
Valghandlingerne deles op i to møder, som afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Første del vil være valg af tilsynsførende og forældrerepræsentanter til bestyrelsen for
forældrekredsen.
Anden del vil være valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for skolekredsen.
Tilsynspligten er beskrevet i vedtægternes § 6
Bestyrelsens arbejde og ansvarsområder er beskrevet i vedtægternes §12 ff.
Bestyrelsen ønsker valg af nye medlemmer, forældre fra forældrekredsen og medlemmer
fra skolekredsen, der vil bidrage aktivt til bestyrelsesarbejdet i et eller to år på
suppleantposten. Vi har en lang tradition for at inddrage alle suppleanter i arbejdet i
bestyrelsen og dette ønsker vi fortsat.
Bestyrelsesarbejdet er spændende, udfordrende og ikke mindst forpligtende. Vi er som en
del af skolens ledelse bl.a. ansvarlige for skolens drift, men er også holdningsdannende i
forhold til skolen hverdag.

Valgmøde for forældrekredsen:
• 3 bestyrelsesmedlemmer
• 1 suppleant
• 1 tilsynsførende
Valgmøde for skolekredsen:
• 1 bestyrelsesmedlem
• 1 suppleant
Følgende deltagere af generalforsamlingen har, til valget af medlemmer for
skolekredsen, stemmeret, jf. § 4, stk. 2:
”Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på
generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.”
Følgende deltagere af generalforsamlingen har, til valget af medlemmer for
forældrekredsen, stemmeret, jf. § 7, stk. 2:
”... Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et
møde, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene
forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to
forældrerepræsentanter til Bestyrelsen.”
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Tilsynsførende på valg:
Birthe Krabek – villig til genvalg
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Lars Jacobsen (valgt for forældrekredsen 2011) – ønsker ikke genvalg
Tine Bøgehøj Møller (valgt for forældrekredsen 2011) – villig til genvalg
Claus Cederberg (valgt for forældrekredsen 2011) – villig til genvalg
Sanne Holm (valgt for skolekredsen 2011) – villig til genvalg
Følgende suppleanter er på valg:
Nana Lacor (valgt for skolekredsen) – villig til valg til bestyrelsen eller suppleantpost
Henrik Boe (valgt for forældrekredsen) – villig til genvalg
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år:
Helle Krogh (valgt for skolekredsen 2012)
Lars Bjerregaard (valgt for skolekredsen 2012)
Beskrivelse af opstillede kandidater:
Tilsynsførende på valg:
Tilsynsførende Birthe Krabek. Birthe har været skolens tilsynsførende i 4 år.
Birthe er læreruddannet. Birthe har været skoleleder på Sødinge Friskole og arbejder nu
som konsulent i friskolesammenhæng, tegnsprogstolk, mediator og er desuden
iværksætter med eget firma.
Birthe er på FCOs foranledning blevet certificeret, som tilsynsførende i henhold til
lovgivningen på området i 2012.
Birthe har en stærk forbindelse til skolen, idet hun var skolens første skoleleder og
idékvinden bag dannelsen af Friskolen City Odense.
Birthe ønsker at bevare kontakten til skolen gennem sit hverv, som tilsynsførende.
Bestyrelsen ønsker at bevare Birthe som tilsynsførende og anbefaler derfor et genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Bestyrelsesformand, Sanne Holm. Sanne er valgt af skolekredsen.
Sanne er (bl.a.) mor til Casper i Uranus, Mads i Jupiter og Rasmus i Mars.
Sanne har siddet i bestyrelsen i to omgange i alt i seks år. De sidste tre år, som formand.
Sanne har arbejdet for større tydelighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde, samt
styrket og øget samarbejde mellem skolen, personalet og forældrene. Formål og midler er
beskrevet og arbejdet er løbet i gang. Sanne har også, sammen med Henrik, haft
hovedansvaret for evalueringsprocessen, skolens lovmæssige forpligtelser samt kontakten
til undervisningsministeriet. Sanne er overordnet tovholder i bestyrelsen.
Sanne er villig til genvalg
Næstformand, Tine Bøgehøj Møller. Tine er valgt af forældrekredsen.
Tine er (bl.a.) mor til Michelle i Uranus.
Tine har siddet i bestyrelsen i fire år. De sidste tre år, som næstformand.
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Tine har haft sit fokus på at få dagligdagen og procedurerne på kontoret til at fungere samt
på skolens økonomi. Dette har Tine gjort med succes.
Tine er villig til genvalg
Sekretær i bestyrelsen, Claus Cederberg. Claus er valgt af forældrekredsen.
Claus er far til Gustav i Venus og Oliver G. I Jupiter.
Claus har siddet i bestyrelsen i fire år, de to første år som suppleant.
Claus har arbejdet for at få skolens it løsninger optimeret og har samtidig, i sin egenskab
af bestyrelsens eneste mand de første to år, haft det svære hverv at tiltrække flere mænd
til bestyrelsen. Dette har Claus gjort med succes.
Claus er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Lars Jakobsen. Lars er valgt af skolekredsen.
Lars er (bl.a.) far til Jeppe i Saturn.
Lars ønsker ikke genvalg.
1. suppleant, Nana Lacor. Nana er valgt af skolekredsen.
Nana er (bl.a.) mor til Jonathan i Jupiter og Anna Sofie i Mars.
Nana har været suppleant i to omgange og har samarbejdet med bestyrelsen og frivillige
forældre i at ændre skolens ansigt udadtil. En proces, der stadig pågår.
Nana har opstartet arbejdet med at fundraise til forskellige projekter.
Nana ønsker at opstille til den ledige post i bestyrelsen.
Bestyrelsen anbefaler Nana til denne post.
2. suppleant, Henrik Boe. Henrik er valgt af forældrekredsen.
Henrik er (bl.a.) far til Laura i Mars.
Henrik har været suppleant i et år og har brugt året på at sætte sig ind i bestyrelsens
arbejdsmetoder og har bidraget med input til forskellige projekter.
Henrik arbejder for tiden sammen med Nana omkring et skolegårdsprojekt.
Henrik er villig til genvalg, gerne til 1. suppleantposten.
Bestyrelsen anbefaler Henrik til denne post.
Til posten som 2. suppleant har Irene Hansen meldt sit kandidatur. Irene er mor til
Hannibal i Mars.
Irene har været en aktiv medspiller for bestyrelsen gennem de tre år hun har været på
skolen. Både ifm. den tidligere forældreklub og sidst som medforfatter på nye tekststykker
til hjemmesiden samt som idekvinde bag FCOs Experimentarium.
Irene ønsker at stille op til posten, som 2. suppleant, for at prøve kræfter med
bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen anbefaler Irene til denne post.
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Indkomne forslag (jf. § 7, stk. 3 i Skolens Vedtægter):
1.
Ved skolens start havde personalet en repræsentant i bestyrelsen. Dette var en
konstruktion, som skolens generalforsamling ændrede i 2011. På daværende tidspunkt,
valgtes ikke et andet medlem til bestyrelsen, som siden da har bestået af seks
medlemmer. For at sikre demokratisk mulighed ved evt. afstemning foreslår bestyrelsen,
at der genindsættes et syvende medlem, så bestyrelsen igen består af et ulige antal
medlemmer.
Bestyrelsen foreslår at der stemmes om at genindsætte et syvende ordinært
bestyrelsesmedlem fra forældrekredsen.
Forslag til ændringer af bestyrelsens sammensætning skal ifølge vedtægterne behandles
på to hinanden følgende generalforsamlinger og bestyrelsen foreslår forslaget behandlet i
år, samt i 2014, med valg af et syvende medlem på generalforsamlingen 2014, såfremt der
er flertal herfor.
2.
Fagligheden på dagsordenen på FCO.
Et par forældre har bedt om at få sat gang i debatten omkring faglighed på skolen.
Hvordan kan vi bedst samarbejde omkring børnenes læring og hvordan kan vi bedre
kommunikationen omkring det mellem skole og forældre.
Hvad tænker forældrene, hvad tænker personalet og hvad tænker børnene?
Vi er gået i gang med nogle initiativer, men vil samtidig gerne åbne for debatten denne
aften.

Skolens vedtægter kan findes på skolens hjemmeside:
www.friskolencityodense.skoleintra.dk
Herudover foreslår vi, at man søger oplysninger om bestyrelsesarbejde, frivillighed og
forældredeltagelse på Dansk Friskoleforenings hjemmeside: www.friskoler.dk
og på Grundvigsk Forums debatside: http://www.grundtvig-koldsk-skole.dk

Bestyrelsen håber selvsagt på stort fremmøde ved generalforsamlingen 2013.
Vel mødt!

Sanne Wichmann
Formand

Tine Bøgehøj Møller
Næstformand
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