Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016-01-11
Deltagere: Michael Due Larsen, Birgitte Johansen, Anne Sofie Rasmussen, Jan Nielsen, Lennart Bønnelykke,
Lene Krause, Stefan Petersen, Annemarie Schriver, Anette Pihl (kommer senere), Helga Bojesen
Fraværende: Martin Nevers, Lars Baadegaard

1

Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Referat sendes rundt til underskrift.

2

Post / meddelelser til bestyrelsen
Der er ikke kommet meddelelser ind.

3

Indledende diskussion:
Der er flyttet en flygtningefamilie ind i Rudme, som gerne vil have et barn i børnehaven samt evt. i 2.
klasse. Annemarie og lærerne er imødekommende overfor dette. Der er afholdt møder med
kommunens flygtningekonsulent. Bestyrelsen skal tage stilling til, om der kan bevilges en friplads, idet
kommunen ikke vil betale skolepengene.
Det besluttes at sige ja til at tilbyde familien friplads. Ved evt. lignende forespørgsler fremover
besluttes fra gang til gang. Annemarie undersøger, om der er en familie, der gerne vil være
kontaktfamilie for dem.

3B Værdier
Et hurtigtarbejdende PR-udvalg har lavet udkast til diverse PR-materialer. En flyer er ved at være klar til
uddeling inden skolestart. Tyge arbejder desuden på at modernisere hjemmesiden. Gruppen arbejder
videre, og det besluttes, at de værdi-ord, der skal laves PR ud fra, skal udvælges fra værdigrundlaget på
et senere møde.
4

Personale og ansættelser
Der er ikke ansat en ny sekretær endnu, men der arbejdes på at dele en sekretær med en af
naboskolerne.
Lisbeth er stadig sygemeldt. Annemarie har overtaget hendes klasselæreropgave i 1.-2. klasse. Per
Madsen er vikar.

5

Orientering fra skolen
Der er lavet nyt skema ud fra en evaluering af efterårets skema. Udgangspunktet er 60 minutters
moduler, og der er lidt bedre tid til leg.

6

Orientering fra børnehaven og vuggestue
Læreplanerne fra vuggestuen er indsendt, men der er ikke kommet respons. Vuggestuen kører fint.
Helle er sygemeldt, og der er kommet en vikar: Natasja.
Der er stadig udfordringer mht. implementering af læreplanerne, bl.a. i forhold til struktur. Der er lavet
et årshjul for læreplanerne, som skal præsenteres for bestyrelsen. Er afleveret til formanden inden jul.
De væsentligste punkter i læreplanen for vuggestuen er læringsstjernen med de udvalgte mål. Stjernen
hænger i børnehaven. Annemarie og Anette udvælger et område (mål) til præsentation for bestyrelsen
på næste møde.
Der er 11 børn i børnehaven og 3 børn i vuggestuen, så økonomien balancerer.

7

Økonomi og budget
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Budgettet er endnu ikke helt færdigt, idet det er sendt til friskoleforeningen med henblik på at sikre, at
koderne og dermed udregningerne er korrekte.
8

Udvalgsarbejde
Skolekredsen: Der er sendt materiale ud til skolekredsen via 7. klasse, og der er kommet nye
medlemmer. Vi har mailadresser på ca. halvdelen ud af de ca. 60 medlemmer i skolekredsen.
Rekruttering til 0. klasse: På skolen er det besluttet, der ikke inviteres til skoleindskrivningsdag. Der er
1-2 børn, der måske er interesserede. De inviteres til en aktivitetsdag sammen med 0., 1. og 2. klasse.
Der bliver skrevet på flyeren, at der er løbende optag i 0. klasse.
Jern: Der er kommet 1000 kr. ind ved sidste tømning. Den bliver tømt ca. 2 gange årligt.
Skilt: Der mangler stadig tilladelse til at sætte skilt op, Lennart arbejder videre.

9

Aktuelt / løbende sager
B.S. Ingemann tema: Janne Wind kommer og synger med børnene, og der er sendt program ud til
ugen. Torsdag aften er der foredrag om Ingemann v. Bjarne Gjesing. Alle er velkomne til morgensang
hele ugen.
Skolemøde: Udvalget har besluttet at IT-dannelse og brug af IT for børnene skal være temaet på
skolemødet. Faaborg-Midtfyns kommunes SSP-konsulenter kommer og arbejder med temaet i løbet af
skoledagen med børnene og med forældre og skolekreds om aftenen. Datoen er endnu ikke fastsat
endeligt.
Forårsmarked: Der planlægges Rudme-Rally i sæbekassebiler, og andre skoler og børnehaver inviteres.
Der inviteres til frivillig sæbekassebilbygning snarest. Det foreslås at flytte forårsmarkedet til 28. maj –
Annemarie arbejder videre med dette.

10

Eventuelt
 Der er ikke forurening på grunden, idet en gammel olietank er blevet fjernet i 1981.
 Det koster fremover mange penge at sende indkaldelse til generalforsamlingen pr. post.
Udsendelse over mail kræver, at det er OK i forhold til vedtægterne. Hvis ikke, skal det ændres
over to generalforsamlinger.
 Jan er ved at undersøge priser for renovation.
 Der er kommet ’nye’ gamle møbler, som skolen låner fra Svendborg Museum i forbindelse med et
projekt.
 Forespørgsel, om der har været afholdt møde med lærerne om de nye arbejdstidsregler. Det har
der ikke endnu.
 Ønske om, at børnene tager i bad efter idræt. Annemarie tager det op i lærerkollegiet.

Referent Helga Bojesen
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