Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-12-09
Deltagere: Michael Due Larsen, Birgitte Johansen, Helga Bojesen, Anne Sofie Rasmussen, Annemarie
Schriver, Lars Baadegaard, Jan Nielsen, Anette Pihl
Afbud: Martin Nevers, Lennert Bønnelykke, Lene Krause, Stefan Petersen
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Referat sendes rundt til underskrift.
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Post / meddelelser til bestyrelsen
Der er ikke indkommet post.
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Personale og ansættelser
En lærer er blevet fritstillet, hvilket bl.a. betyder, at der er nogle udtalelser til nogle børn, der ikke
bliver udarbejdet. Undervisningen bliver dækket af de vikarer, der er ansat.
Der var 36 ansøgninger til de to opslåede lærerstillinger. Der var 6 kandidater til samtale. Pedro er
blevet fastansat og derudover er en kvindelig ansøger, Sara, ansat midlertidigt fra 4. januar til
sommerferien.
Lisbeth er fortsat sygemeldt. Kristiane varetager undervisning i 1.-2. klasse.

4

Orientering fra skolen
To elever fra 5. klasse flytter friskole med forskellige begrundelser, bl.a. lærerskift. Der er herefter
68 elever.
Der er kommet en henvendelse fra kommunen i anledning af, at de vil undersøge jorden for
forurening.
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Orientering fra børnehaven
Dokumentation, synliggørelse og læreplaner.
Der har været afholdt forældremøde, hvor der er blevet orienteret om, hvordan børnehaven
fremover vil arbejde med lærerplanerne. Der arbejdes med at præsentere de pædagogiske planer
synligt i børnehaven, så forældrene bliver nysgerrige på dem.
Læreplaner for vuggestuen er næsten færdige – skal afleveres på mandag. Der udarbejdes
derudover et årshjul for arbejdet med læreplaner. Læreplanerne præsenteres for bestyrelsen på
næste møde.
Der er kommet en praktikant i 4 uger, som evt. kan forsætte nogen tid fremover. Det er der dog ikke
lavet aftale om.
Det fungerer fint med vuggestuen, selv om der også er mange blebørn i børnehaven pt. Der er
planer om at udarbejde rutiner for at lette arbejdsgangene.
Lene er på charmeoffensiv i PR-øjemed. I forbindelse med åbningstider i børnehaven bør der stå på
hjemmesiden, at der er mulighed for fleksibilitet.
Der er nu 3 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Der starter muligvis en pige fra en
flygtningefamilie.
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Økonomi og budget
Regnskab, gennemgang og godkendelse af budget.
Regnskabet er endnu ikke afsluttet. Der er pt. et forventet underskud på 390.000 mod budgetteret
underskud på 485.000. Underskuddet har drænet de likvide midler, men der er dog stadig penge
(knap en mill) på kistebunden. Der er næsten ingen gæld i skolen, men lønningerne udgør en stor
post, idet elevtallet pr. underviser er lavt. Lærerne underviser flere timer end tidligere, og der er
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derfor nu færre hænder at fordele de ’andre opgaver’ på.
Mht. budget for 2016 er udgangspunktet, at der skal lægges et 0-budget. Der er dog lagt budget
med forventet overskud på knap 82.000, forudsat at forældrebetalingen fastholdes med
indeksregulering.
Budgettet gennemgås nøje. De anførte indtægter skal gennemregnes igen (Anne Marie ansvarlig).
Jan undersøger, om der er penge at spare på renovation.
Der planlægges indskrivningsdag i januar, når der er nogle interesserede familier.
Der er buffere i budgettet i svømning, evt. fysikundervisning samt i sommerrengøring (som evt. kan
varetages af forældrene). Lejrskolen er også luksus (men en vigtig luksus).
Budgettet forhåndsgodkendes under den forudsætning, at overskuddet fastholdes på mindst
82.000.
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Udvalgsarbejde
Skolekredsen: Der er 40-50 medlemmer. Kun ganske få har meldt tilbage, at de ønsker information
på mail. Fie får Thomas til at hjælpe med at finde frem til de familier, hvis børn indenfor de sidste 23 år er gået ud af skolen.
Kontaktforældre: Der arbejdes videre på sagen. Birgitte ansvarlig.
Udviklings- og rekrutteringsstrategi: Annemarie orienterer om, at Tyge vil gå ind i
markedsføringsarbejdet. Der afholdes møde tirsdag den 15.12. Michael lufter ideen om at lave
sæbekasseløb for hold fra forskellige skoler, som skal løbe af stablen til forårsmarkedet. Michael og
Rene er tovholdere.
Julebasar: Der er et overskud på ca. 7000 kr. fra julebasaren. Annemarie er begejstret og imponeret!
Umiddelbart overvejende god ide med juleteater på dagen.
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Aktuelt / løbende sager
Skolemøde: Skolemødet er fastlagt til den 28. januar. Der efterlyses gode ideer. Der etableres et
udvalg bestående af Annemarie, Martin, Michael og Helga. Forslag til emner:
 den ændrede børnekultur
 ludomani.

9

Eventuelt
Intet.

Referent Helga Bojesen
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