Referat fra generalforsamling for Rudme Friskole 31. marts 2016

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Som dirigent blev valgt Jesper Damgaard Jensen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Som referent blev valgt Helga Bojesen.
Som stemmetællere blev valgt Hanne Rasmussen og Jette Billund.
2. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte beretningen med at konstatere, at det har været et svært år for Rudme
Friskole. 2015 har været præget af leder- og personaleskift. Annemarie Schriver blev i maj 2015
ansat som skoleleder, og senere blev Sahra og Pedro ansat som lærere. Forældre, bestyrelse og
ikke mindst personalegruppen har udvist stor vilje og tro på, at skole og børnehave har kunnet
komme igennem året, og formanden opfordrer til at kigge fremad nu.
Anette Pihl har siden starten af 2015 været leder i børnehaven, som i sommeren 15 sagde farvel til
en stor årgang. Børnetallet faldt fra 19 til 7 børn, og der etableredes 1. november en vuggestue.
Der er nu hhv. 10 børn i børnehaven og 3 i vuggestuen.
Årets resultat viser et underskud på 443.000 kr., hvilket dog er mindre end frygtet. Annemarie har
arbejdet målrettet på at bringe balance i økonomien, og der i den forbindelse skåret i
personaletimer svarende til 1,5 stilling. Det er gjort uden afskedigelser, idet bl.a. midlertidige
vikarstillinger ikke er forlænget.
Også i børnehaven har prioriteringen været ikke at afskedige, men i stedet at bruge overskuddet af
personaletimer til etablering af vuggestue. Målet er, at børnehaven bidrager til skolens samlede
drift med 120.000 kr. i 2016. Det lave børnetal har dog givet et underskud på 124.000 kr. i 2015.
Samlet for skolen er målet for 2016 et forsigtigt overskud på små 3 % af omsætningen. En lille skole
som Rudme kan skrue på 3 knapper: sætte skolepengene op, skære i personale eller øge
elevtilgangen.
Bestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde for at rekruttere flere elever til både vuggestue,
børnehave og 0. klasse. Der skæres desuden i personalets ansættelsesgrad, samlet svarende til én
stilling, - det er ikke rart, men nødvendigt.
Bestyrelsen har valgt at bibeholde skolepengenes lave niveau. I stedet må forældrene fremover stå
for sommerferierengøringen, hvilket den ny bestyrelse må organisere. Formanden kunne dog ikke
love at holde skolepengene helt i ro, da der endnu ikke er etableret klubtilbud. Det sættes på
bestyrelsens dagsorden i den kommende periode.
Der har desuden været arbejdet på at bedre kontakten og dialogen med skolekredsmedlemmerne.
Skolen vil gerne kommunikere pr. mail fremover.
Det ønskes, at den ny bestyrelse arbejder med klub og fritidstilbud, lejrskole, rekruttering af nye
familier samt at konsolidere økonomien. Der skal stadig være højt til loftet på Rudme Friskole.
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Formanden sluttede med at takke for indsatserne i det forgangne år.
Beretning fra børnehavens leder Anette Pihl: Det har været et hektisk år, hvor børnehaven
pludselig blev meget lille. I sensommeren søgtes kommunen om tilladelse til etablering af
vuggestue, og både tilladelse og vuggestue var klar allerede 1. november. Der har endvidere været
arbejdet med struktur på hverdagen og udvikling af læreplanerne. De næste måneder skal der laves
læreplaner for institutionen for det nye år. Der har netop været afholdt forældrerådsmøde, og det
er besluttet at lave en årsplan for tiltagene i børnehaven samt for samarbejde med skolen.
Beretning fra skoleleder Annemarie Schriver: Selv om man kunne håbe på et stille og roligt skoleår
med en ny leder, har det alligevel været et meget turbulent år. Der er oprettet ny hjemmeside og
nyt intranet, hvilket har været en stor mundfuld. I forbindelse med oprettelsen af vuggestuen har
der været et rigtig godt samarbejde med kommunen. Efter sommerferien starter kun 1-2 børn i 0.
klasse. Annemarie præsenterede flyers og plakater, som PR-udvalget har udarbejdet. Også
facebook er blevet brugt flittigt.
Gode, erfarne vikarer har taget over for sygemeldte og bortrejste lærere. Pedro og Sarah er blevet
ansat. Langt hen ad vejen er det to lærere, der har båret det store læs gennem forandringerne, og
der har været en god stemning trods udfordringerne.
Undervisningen på skolen har lignet sig selv, selv om skemaet er ændret et par gange.
Ida er startet på diplomuddannelse vedr. speciallæreruddannelsen.
Økonomien skal sikres ved at få balance mellem lærertid og elevantal. Undervisningstiden øges for
alle lærere efter sommerferien, og de har indvilget i at gå ned i ansættelsesgrad. Hermed undgås
det at afskedige.
Det er helt særligt at kunne prioritere sådan noget som svømmeundervisning, lejrskole og
fortælling. Annemarie takkede forældrene, der har ydet en stor indsats i forbindelse med alle
arrangementerne. Også tak til personalet for en kæmpe indsats.
Annemarie sluttede med at takke for de mange glæder, der fås på Rudme Friskole i dagligdagen.
Michael startede spørgerunden med at fortælle, at der er slået en sekretærstilling op, som
aflastning for Annemarie.
Spørgsmål fra salen om, hvad det vil betyde, hvis der kommer flere år med kun meget få børn i 0.
klasse. Annemarie svarede, at arbejdet med PR vil være meget vigtigt i fremtiden. Michael
supplerede, at rekrutteringen til børnehave og vuggestue er af afgørende betydning. Forældrene er
de bedste ambassadører.
Tyge Mortensen roste bestyrelsen og Michael i særdeleshed, roste personalet og især Annemarie.
Tyge tilbød at hjælpe med at øge børnetallet i Rudme-Herringe.
Pedro sagde, at det betyder meget, at man tror på, at man kan drive skole med kun 70 børn. På
Rudme Friskole er der meget god energi fra dygtige og gode folk, og friskoleånden er bevaret. Det
skal nok gå!
Annemarie fortalte, at Pedro er blevet souschef.
Dirigenten udtrykte glæde over optimismen på skolen. Han opfordrede til, at kommunikationen til
skolekredsen bliver endnu tættere.
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3. Beretning fra tilsynsførende
Hejin Andersen skal føre tilsyn med niveauet i dansk, matematik og engelsk, at skolen kan stå mål
med undervisningen i folkeskolen, at der undervises på dansk og at der undervises i demokrati,
folkestyre og frihed.
Hejin har set på hjemmesiden og har talt med børn, personale, forældre og skoleleder. Han har
overværet undervisning, morgensang og frikvarterer.
Det faglige standpunkt lever op til folkeskolens niveau, og undervisningen passer til børnenes
niveau. Lærerne er dygtige og engagerede. Undervisningstilbuddene svarer til folkeskolens tilbud,
både de musisk-poetiske fag og andre fag. Hejin nævnte her fortælling og morgensang.
Børnene høres, ses og anerkendes, og oplever sig som en del af et større fællesskab, hvorved
grundlaget lægges for demokrati og frihed. Det bemærkes dog, at drengene ikke altid ligestilles
med pigerne, idet der i legen i et frikvarter kun var plads til hopper og ikke til hingste.
Undervisningssproget er dansk.
Skolen er udtryk for den fælles vilje, og den bliver det, som forældrene gør den til. Hejin roste
personalet for deres indsats.
4. Fremlæggelse af regnskab
Revisor Erik Pedersen lovede at gennemgå regnskabet kort. Han påpegede, at det er vanskeligt at
drive skole med mindre end ca. 100 elever. Friskolerne er også i år ramt af en dispositionsbegrænsning, som har kostet Rudme Friskole 40.000 kr.
Årets resultat er underskud 443.000 kr. Overskudsgraden er -7%, hvor den bør være 3%.
Likviditetsgraden er dog høj på 113%. Den samlede elevbetaling på 7.186 er meget lav. Antal af
årselever pr. lærerårsværk er steget til 12,65, men bør stige yderligere.
I resultatopgørelsen indgår, at årets underskud bl.a. skyldes underskud i børnehaven, således at
driften i selve skoledelen er bedre end sidste år.
Der er kun en meget lille langfristet gæld, egenkapitalen står i ejendommen. Der er brugt ca.
500.000 kr. af den likvide beholdning, men der er stadig 1.200.000 kr. tilbage.
Administrationsomkostningerne er steget voldsomt, hvilket bl.a. skyldes udgifter til IT, forsikringer
mm. samt engangsudgifter til EDB-brugsen og konsulentassistance i den forbindelse.
Og så var der lagkage.
5. Behandling af indkomne forslag:
a. Rudme Friskole som kulturhus og forsamlingshus. Michael Due Larsen indbød til, at der
etableres et større og mere formaliseret samarbejde mellem foreningerne som fx
billedskole, musikskole, HSG&I og lokalråd. Tyge Mortensen luftede den ide at crowdfonde, så de to kunstnere fra Cuba kan komme og lave skulpturer til Foderstoffen, Galleri
Svinestien, stationen og friskolen. Det kunne komme i stand sammen med Nordfyns
Højskole.
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6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Martin Nevers
Stefan Petersen
Lene Krause – ønsker ikke genvalg
Suppleanter afgår efter 1 år: Lars Baadegaard og Birgitte Johansen
Valgt blev Stefan Petersen, Viggo Aavang og Amina Rønnov.
Som suppleanter valgtes Lars Baadegaard og Martin Nevers.
7. Valg af revisor
På valg er: Kevin O’Donughue.
Valgt blev Stig Kjeldbjerg.
8. Eventuelt
Tyge Mortensen gjorde reklame for årets sæsonåbning på Galleri Svinestien den 10. april kl. 13.00,
hvor billedskolen udstiller.
Annemarie takkede varmt for lækre kager, blomster, påskeæg mm, som er sat på bordet på
lærerværelset.
Mikkel gjorde reklame for ungdomsskolen for de unge fra 4. klasse og opefter.
Michael reklamerede for Sommerhøjskolen Rudmedage den 5., 6. og 7. august.
Lennart reklamerede for 150 års jubilæum for HSG&I.
Hanne Rasmussen reklamerede for Egeskov Slotsløb.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Helga Bojesen

Underskrevet: dirigent Jesper Damgaard Jensen
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