Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-01-27
Tilstede: Michael Due Larsen, Martin Nevers, Heidi Dyrebjerg, Jan Nielsen, Birgitte Johansen, Lene Bang
Krause, Mikkel Müller, Helga Bojesen
Afbud: Stefan Petersen

Mødet er indkaldt på baggrund af modtagelsen af Trines opsigelse.
Michael ridser historikken op. Der refereres fra de nye læreres oplevelse af samarbejdsmiljøet på skolen.
Trine afleverede sin opsigelse søndag d. 25. januar, og Michael kan yderligere fortælle, at Thomas sagde
op tirsdag d. 27. januar. Thomas har været på skolen i knapt en måned og havde drømt om en stilling i en
mere stabil organisation, end Rudme Friskole man mønstre for tiden. Han har derfor valgt at sige op i
prøvetiden.
Trine har en måneds opsigelse. Hun har bedt om forhandling af aftrædelsesvilkår. Hun ønsker ikke at
undervise eller tage ledelse mere, men vil gerne klare det administrative frem til 1. marts.
Det besluttes at imødekomme Trines ønsker.
Thomas er stadig ansat i sin prøvetid, og det er aftalt, at han underviser til og med den 30. januar.
Undervisning i den kommende tid:
Det er derfor vigtigst lige nu, at undervisningen kører tilfredsstillende i den kommende tid, dvs. med
fagligt uddannede lærere. Ida og Christina er sat på opgaven at få undervisningen dækket.
Der er lærere på nedsat tid, som gerne vil gå op i tid, så der er optimisme omkring at få det til at lykkes.
Der skal sendes brev ud til lærerne i aften om udsigterne for dækning af undervisning. Der skal i den
kommende tid sendes ugebrev ud til forældrene om hvordan det går – og hvad lærerne siger.
Skolelederstillingen:
Mht. skolelederstillingen fremover: Michael er fungerende skoleleder indtil der er fundet en anden. Vi har
fået råd fra Friskoleforeningen om at søge at få ansat en skoleleder hurtigst muligt og ikke vente til august.
Vi beslutter at følge det råd.
Der ridses forskellige muligheder op:
En mulighed er at finde én udefra til at blive konstitueret. En anden mulighed er at spørge en lærer, som
har kollegernes opbakning, om konstituering. En tredje mulighed er at konstituere den nyansatte lærer,
som søgte en souschefstilling.
Enighed om, at spørge Lisbeth Hoffmeyer, om hun vil konstitueres frem til ansættelsen af en ny skoleleder
– forhåbentlig til maj.
Michael ringer til hende – hun vil tænke over det.
Ansættelse af ny skoleleder: Helga styrer processen. Der satses på at præsentere kandidaten på
generalforsamlingen den 26. marts. Der skal stillingsopslag ud hurtigst muligt. Først ansættes en leder,
dernæst en lærer til de fagområder, der er behov for.
Mødet slutter med, at der formuleres et brev til forældrene og skolekredsen.

Referent Helga Bojesen
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