Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016-03-09
Deltagere: Michael Due Larsen, Anne Sofie Rasmussen, Lars Baadegaard, Martin Nevers, Lennert
Bønnelykke, Lene Krause, Stefan Petersen, Annemarie Schriver, Pedro Martinez, Helga Bojesen,
Revisor Erik Pedersen fra Deloitte deltog i det første punkt.
Afbud: Birgitte Johansen, Anette Pihl, Jan Nielsen,
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Referat sendes rundt til underskrift.
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Økonomi og budget
Revisor Erik Pedersen gennemgår ledelsesberetningen med råd og vejledning. Det anbefales at
udbygge afsnittet om inklusion.
Regnskabet gennemgås. Såvel indtægter som udgifter har været faldende. Der er trukket ca. 1 mill.
likvid kapital ud over de par seneste år. Der er desuden reduceret i antal lærerårsværk. Elevbetaling
pr. årselev er lavt i forhold til sammenlignelige friskoler. Hvis bestyrelsen beslutter at hæve
skolepengene, anbefales det at gøre det hvert år.
Resultatopgørelsen gennemgås. Både statstilskuddet og skolepengeindtægten er faldet.
Børnehaven har givet underskud på 125.000 kr. og skal give overskud i 2016. Samlet set falder både
indtægter og omkostninger med ca. 500.000 kr. Resultatet lander på 450.000 kr. i underskud.
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Personale og ansættelser
Personalereduktionen umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde blev løst ved, at alle medarbejdere
gik ned på max 85 % ansættelse. Lisbeth er kommet tilbage på næsten fuld tid, så der er stadig lidt
vikar på. Der er stor vilje blandt lærerne til at skabe og fastholde dialog om situationen, trods
bekymring og usikkerhed på baggrund af de sidste års begivenheder. Annemarie nævner dog, at der
muligvis er behov for supervision for lærergruppen grundet denne bekymring. Det har stor
betydning, at bestyrelsen bakker forældrene op i forhold til dialog med lærerne samt i forhold til
indsats for at få flere børn til skolen.
Pedro har sagt ja til at være souschef.
Der er et opslag på vej til sekretærposten.
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Post / meddelelser til bestyrelsen
Ringe Kommune undersøger, om skolebusordningen kan udliciteres til skolerne.
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Indledende diskussion
Ferieåbning i SFO, børnehave og vuggestue: Der har været udsendt et spørgeskema vedr. behovet.
Det er endnu ikke opgjort. Der skal tages hensyn til kravet om det minimale antal åbningsdage. Der
skal arbejdes med planlægning, således at forældrene i videst muligt omfang hjælper hinanden med
pasningen i ferierne.
Der er sket en ændring i børnegruppen idet de ikke bruger iPads i nær så høj grad som tidligere.
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Orientering fra skolen
Der har været forældresamtaler efter jul. Annemarie har arbejdet for at få et mailsystem, så
personalet har en arbejdsmail: xxxxx@rudmefriskole.dk
Der er tre personer fra skolen, der kommer til landsmøde den 30. april.
Der er blevet mulighed for at lærerne kan deltage i iPad-undervisning den 6. april. Det undersøges,
om forældrene kan dække undervisningen.
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Orientering fra børnehaven
Der har været forældremøde og generalforsamling, og der blev fortalt om årshjul og læreplaner på
bedste pædagogiske vis. Sigrid blev formand, Helle Bonde er valgt ind, og Anne Marie (Idas mor)
samt Fie er valgt ind.
Anette har været på kursus i evaluering og dokumentation.
Der er forældresamtaler i den kommende tid, og der teater næste fredag. 
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Planlægning af generalforsamling
Generalforsamlingen er fastsat til den 31. marts kl. 19.30.
På valg er Lene, Martin og Stefan samt Lennart og Birgitte som suppleanter. Martin og Lennart
præsenterer bestyrelsesarbejdet på generalforsamlingen.
Annemarie og Pedro er imponerede over den energi og automatik, der udløses, når der er
arrangementer på skolen.
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Udvalgsarbejde
Rekruttering til 0. klasse: Der er lavet flyers og plakater. Der er delt en del flyers ud. Lene er
behjælpelig med at finde forældre til at dele plakater ud.
Der mangler endnu at få lavet en folder samt at få taget gode billeder til flyer, plakat og folder.
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Aktuelt / løbende sager
Børnehaven ønsker, at der på arbejdsdagen bliver lagt noget arbejde i børnehaven. Mikkel har efter
sigende styr på arbejdsdagen.
Forårsmarked: Der er tilsyneladende styr på det.
Kamille og Karen er ved at planlægge sommerhøjskole i august. Tema: noget med dialog…..
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Eventuelt
Lars påpeger, at alle kan tilgå referaterne fra lærermøderne. Det er bevidst, idet de skrives, så alle
kan læse dem.

Referent Helga Bojesen
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