Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-01-12
Deltagere: Trine Juul Thomsen, Michael Due Larsen, Stefan Pedersen, Heidi Dyrebjerg, Lene Krause, Martin
Nevers, Jan Nielsen, Birgitte Johansen, Helga Bojesen, Mikkel Müller, Thomas Hundahl, Christina Bartolin

0.

Skolens tilsynsførende Hejin Andreasen deltager under mødets første punkt og fortæller om sit
arbejde som tilsynsførende. Hejin er valgt af forældrene og skal tilse 4 parametre:
1. står undervisningen mål med folkeskolens undervisning?
2. kan fagviften fra folkeskolen genfindes på friskolen?
3. foregår undervisningen på dansk?
4. opdrages børnene til en demokratisk styreform og er der ligestilling mellem kønnene?
Hejin fører tilsyn ved at komme på skolen 4-5 gange årligt og deltage i undervisningen i så mange
klasser, som han kan nå.
Hejins understreger, at det går glimrende på Rudme Friskole. Hejin ser engagerede medarbejdere
som er meget opmærksomme på børnenes trivsel, som er særdeles velforberedte, og han ser, at
det faglige niveau er helt tilfredsstillende.
En klage fra nogle forældre behandles under dette punkt.

1.

Bestyrelsens sammensætning
Rikke Bechsgaard er udgået af bestyrelsen. Jan Nielsen er suppleant og indtræder i bestyrelsen i
stedet. Michael meddeler dette til forældrene i kvartalsbrevet.

2.

Godkendelse af referat og planlægning af kommende møder:
Referat sendes rundt til underskrift.
Kommende møder: tirsdag 3. feb., mandag 2. marts. Der er generalforsamling den 26. marts.
Trine forslår, at man laver en årskalender med faste punkter til bestyrelsesmøderne i forhold til
diverse arrangementer på skolen.

3.

Åben diskussion: skolemødet
Datoen er rykket fra sidst i januar til senere, dato endnu ikke fastlagt. Trine, Martin, Michael og
Helga udgør en arbejdsgruppe, som planlægger skolemødet. Der er forslag om, at mødet skal
handle om, hvorvidt man kan se skolens værdier i udlevet hverdagen.

4.

Post / meddelelser til bestyrelsen
Der er ingen nye meddelelser.

5.

Personale og ansættelser
Evaluering af ansættelsesprocedure: Der blev ikke skrevet i stillingsopslaget hvilken
overenskomst der er gældende, hvilket vi er pligtige til. Der skal desuden stå hvilken
ansættelsesgrad, stillingen ligger på. Der var desuden ikke tilstrækkelig klar orientering til
lærerne om, hvordan lærernes rolle i beslutningsprocessen skulle være. Det var positivt, at der
var tid til ansøgerne inden samtalen (rundvisning mv). Det kan være en god ide, at der stilles
nogle ens spørgsmål til alle ansøgere i samtalerunden.
Souschef-lærerstilling og lærerstilling: Det drøftes, om souschefen skal deltage i alle
bestyrelsesmøder. Det besluttes, at Trine, Thomas og de øvrige lærere kommer med et oplæg til,
hvad der skal ligge i souschefstillingen, hvorefter bestyrelsen beslutter.
Der er ansat nogle meget energiske nye lærere og medhjælpere. Tine dækker nogle timer i SFO
og børnehave. Peter Vingum er desuden inde som vikar, og Tine tager vikartimer ved sygdom.
Der skal skaffes en vikar for Thomas Skov i de uger, hvor han er på barsel.
Sekretær: Den nyansatte sekretær er stoppet på kontoret i prøvetiden. Der ansættes ikke en

1

anden i første omgang.
6.

Orientering fra skolen
Der kommet akustikplader op i gymnastiksalen, og det har hjulpet rigtig meget og ser rimeligt ud.
Der er desuden blevet sat skillevæg op i biblioteket, så der nu er både kontor- og mødelokale
samt bibliotek.
Christina har i nogle af klasselokalerne sat apple-tv op, som hun demonstrerer. Flere bestiller iPads nu. Der kører fortsat skole-hjem-samtaler, og der gennemføres også MUS-samtaler i denne
tid.
Der er pædagogiske dage d. 24.-25.-26. marts med både lærere, SFO- og børnehavepersonale,
som kommer til at koste lidt (de pædagogiske dage, altså). Der er desuden emneuge, lejrskole og
teaterperiode. Trine prøver at få lærerpraktikanter fra Ollerup under de pædagogiske dage, og
der skal også laves aftaler med nogle forældre. Trine opfordrer til deltagelse i landsmødet for de
frie skoler den 18.-19. april.

7.

Orientering fra SFO
Trine har deltaget i mødet med SFO omhandlende bl.a. SFO-forældremøde.

8.

Orientering fra børnehaven
Intet nyt – det går rigtig godt derovre. Der er holdt møde mht. struktur. Trine ønsker, at der
aftales nogle pejlemærker for både børnehave, SFO og skole.
Der er aldersmæssigt ’hul’ i fordelingen af børnegruppen, så der kommer ikke mange børn i
skolen om 1½ år. Der skal laves PR for børnehaven og skolen i den forbindelse – Christina og
Søren ændrer facebookgruppen til en virksomhedsgruppe og Michael skriver til alle forældre om,
at der skal nye 4-årige ind.

9.

Økonomi og budget
Budget for 2015
Møde med bank
Det besluttes at sætte et nyt møde med banken i stand.

10.

Udvalgsarbejde
Byggeudvalg: der er møde med banken snart, idet der skulle lægges et budget, inden banken
kunne sige noget.
Øvrige udvalg: børnehaven og forældrene i børnehaven byder ind med lege mv. til fastelavn.

11.

Aktuelt
Hjemmeside: er lige ved at være færdig. Trine sender et link til alle i bestyrelsen.
Mælkeordning: annulleres, da der ikke er tilstrækkelig opbakning.

12.

Eventuelt
Michael vil prøve at komme med til landsmødet for frie skoler i april. Hvem vil med sammen med
ham?

Referent Helga Bojesen
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