Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016-04-27
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Petersen, Viggo Aavang, Anne Sofie Rasmussen, Amina Rønnov, Lars
Baadegaard, Martin Nevers, Jan Nielsen, Annemarie Schriver, Anette Pihl, Thomas ??, Helga Bojesen
Afbud: Lennert Bønnelykke
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Drøftelse af generalforsamling. Enighed om, at et var en god generalforsamling med en positiv og
fremadrettet stemning.
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Indledende diskussion:
Velkommen til bestyrelsen og gennemgang af Forretningsorden
Michael gennemgik kort forretningsordenen og opfordrede til at alle orienterer sig på Dansk
Friskoleforenings hjemmeside. Alle bør sætte sig ind i bestyrelsens økonomiske ansvar, og alle der
kan, melder sig til møde vedr. dette den 30. maj 2016. Herefter gennemgås forretningsordenen igen
og revideres om nødvendigt.
På næste møde drøftes sjaks.
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Post / meddelelser til bestyrelsen
Der er kommet brev fra et forældrepar med beklagelse over, at familien har valgt at stoppe på
skolen.
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Personale og ansættelser
Der er ansat en sekretær, Helle Johaj, på 15 timer/uge. Hun er friskolesekretær i forvejen. Inge gør
regnskabet færdigt.
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Orientering fra skolen
Lejrskolen går til Langeland på et sted lejet af Ringe Kost- og Realskole, i uge 20. Der er 14-15
forældre på madholdet.
Region Syddanmark undersøger jorden ved Smedens Hus for forurening.
Der er arbejdsdag i weekenden, og der er tilmeldt 18 voksne og 20 børn.
Der er Friskolernes Årsmøde i weekenden.
SFO slutter fredag i uge 25. Der er lukket i uge 27, hvor der er fællesbemanding med børnehaven.
Alt er lukket i ugerne 28-29-30.
Der er måske en ny familie på vej ind på skolen.
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Orientering fra børnehaven
Læreplaner: der er arbejdet med kulturelle udtryksformer (fastelavn) i februar, bl.a. sang, musik og
teater.
Læreplanstemaerne i april/maj handler om natur.
Der er kommet nye rammer for læreplanerne, og det ser ud til at der er friere rammer mht.
udformning.
Der er kommet en indmelding til børnehaven til 2018.
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Økonomi og budget
Intet nyt. Sættes på dagsordenen næste gang.
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Løbende sager / udvalgsarbejde
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Planlægning af sommerrengøring
Forældrene skal gøre sommerhovedrent, hvorved der kan spares 25-30.000 kr. Det foregår lørdag
den 25. juni. Der afsluttes med fælles grill-aften. Det besluttes, at 2-4 forældre fra hver klasse gør
egen klasse ren. Resten fordeler sig i fællesarealerne. Jan og Michael er ansvarlige, og Quintus vil
gerne hjælpe med planlægningen.
Hver familie stiller med én rengøringsmedarbejder.
Rekruttering til 0. kl.
Der er delt foldere ud, og der er lavet ca. 100 plakater, som ikke er kommet ud endnu. Viggo hænger
plakater op på Sydfyns fodboldstadions. Drøftelse af at lægge en trivsels-politik på hjemmesiden,
fremhæve klassekvotienten osv. Mange nye ideer er kommet frem. Annemarie efterlyser frivillige
forældre til at skrive lidt til avisen og/eller hjemmesiden om fx forårsmarked, arbejdsdag mm.
Finansiering af Klub
Det har længe været et ønske at kunne etablere nogle tilbud til 4.5. klasse om eftermiddagen. Det
foreslås at finansiere en klub via forældrebetaling. En mulighed er en medarbejder fx via jobcentret
(fx seniorjob) 1½-2 timer dagligt til at iværksætte aktiviteter. Viggo, Lars og Annemarie udtænker
klubmodel og finansieringsmodel.
Samarbejde med andre foreninger
Der er workshop for byudvikling den 11. maj for inviterede deltagere. Hvordan kan vi etablere flere
tilbud til børnene om eftermiddagen i samarbejde med diverse foreninger? Kunne man lave et
idrætstilbud om eftermiddagen, fx gymnastik?
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Aktuelt / løbende sager
Arbejdsdag
Der er styr på dagen.
Forårsmarked
Der er styr på dagen. Der er åbent hus i børnehaven samme dag. Søren har styr på rally-bilerne, så
alle får kørelejlighed.
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Eventuelt
Ansøgning til Fionia Fonde om kunstværk af Sys Hindsbo
Sys Hindsbo har tilbudt at lave en marmorridsning til Rudme Friskole, hvis vi søger penge til det. En
marmorridsning kan bl.a. ses i Dronningeværelset på rådhuset. Tyge og Michael har søgt penge
(også fra den Faberske Fond) til kunstværket samt til indretning af pladsen foran skolen.
Heartland Festival
Der er kommet en henvendelse, om vi vil stå for et vildmands-bad. Der er brug for 8 personer til
servicering, opvarmning mv. Michael, Viggo og Helga er foreløbig interesserede.
Henvendelse fra en tidligere forælder
Forslag om at tidligere forældre står for at opsøge familier, der de sidste 2-4 år har forladt skolen,
mhp at blive skolekredsmedlem. En opgave for den kommende sekretær.
Forslag om kunstgræsbane
Forslag om at undersøge pris på etablering af kunstgræsbane på skolens fodboldbane.

Referent Helga Bojesen
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