Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016-08-30
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Petersen, Viggo Aavang, Anne Sofie Rasmussen, Lars Baadegaard,
Martin Nevers, Annemarie Schriver, Anette Pihl, Pedro Martinez, Helle Jordhøj, Helga Bojesen
Afbud: Amina Rønnov, Jan Nielsen
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden / planlægning af kommende møder
Møder planlægges til:
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00
Torsdag den 24. november
Tirsdag den 10. januar 2017
Mandag den 27. februar 2017
Onsdag den 22. marts 2017
Referat sendes rundt til underskrift.
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Personale og ansættelser
Helle er nu fuldt startet op, og tager også mange af dé administrative opgaver, lærerne hidtil har
varetaget. Thomas er sygemeldt til 19. september, og Morten er vikar. Martin stopper nu, og har
varetaget både børnehave, SFO og musik. Lasse overtager musik incl. frivillig musik samt SFO, men
ikke børnehavetjansen.
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Orientering fra skolen
Der er åben skole 5. november som afslutning på temaperioden (som afløser emneugen).
Bestyrelsen kan have til opgave at snakke med de gæster, der kommer udefra.
Der er fokus på trivsel blandt både børn og personale, og på hvordan der i fællesskab kan laves god
skole.
Evaluering af sommer-SFO: Der var mellem 6 og 10 børn, hvilket er forholdsvis få. Der var
samarbejde med børnehaven i uge 30. Samlet set har det fungeret fint, og tiltaget skal nu beskrives
på hjemmesiden.
Etablering af klub: Klubben er startet for 4.-7. klasse. Tilbuddet skal lige i gang og bygges op, før vi
kan sige, at det kører rigtig godt.

4

Orientering fra børnehaven
Der er kommet nyt barn i vuggestuen. Pr. 1. november er der fyldt op i børnehave/vuggestue, så der
skal ansøges om dispensation for de kommende børn – Annemarie og Anette er i gang. Der søges ny
pædagogmedhjælper. Der skal afleveres læreplaner 1. oktober, og arbejdet er i gang. Der er nu 10
timer mere i normeringen. Drøftelse af muligheder for udvidelse.
Forældrerådet har planer om at søge penge til legeplads ved diverse fonde. Der er ønske om at
udvide ud mod vejen, så der evt. kan stå barnevogne dér.
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Økonomi og budget
Der er gået 58% af året ved delregnskabets fremlæggelse. Lønomkostningerne fylder 65% af
budgettet, bl.a. fordi lærerne først hen over sommeren er gået ned i tid som planlagt. Desuden har
der været to langtidssygemeldinger i løbet af skoleåret. Øvrige omkostninger ligger endog meget
pænt. De flere børn i vuggestue og børnehave tæller først i tilskud fra august.
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Post / meddelelser til bestyrelsen
Henvendelse vedr. varmepumpe: Et firma (Best Green) har tilbudt at opsætte en varmepumpe med
tilskud fra den grønne teknologifond, og derved erstatte oliefyr og gasvarme. Det koster ikke skolen
noget, og at det er grøn varme. Best Green vil styre vedligeholdelse mv. Deres beregning viser, at vi
Side 1 af 2

på skolebygningen kan spare 9% af udgifterne og i børnehavebygningen 18%, men vi afventer en
udspecificeret beregning.
De nuværende fyr (hhv oliefyr og gasfyr) er temmelig gamle.
Viggo arbejder videre og beder om at få sat nogle forskellige scenarier op. Det tages op på næste
møde igen.
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Planlægning af bestyrelsens arbejde det kommende skoleår
 Overbygning efter Rudme Friskole
Ringe Friskole har sagt tidligere, at de ikke automatisk vil have plads til børnene fra Rudme, når
de skal i 8. klasse, - børnene skal nu tilmeldes i god tid, men er ikke garanteret pladsen. Antallet
af børn fra Rudme til Ringe har været meget svingende de senere år. Annemarie er i løbende
dialog med Elsebeth om at finde en god procedure.
 Evaluering af sommerrengøring
Stort arbejde med stor tilslutning. Der er blevet flot og rent. De kommende år kan tidspunktet
evt. koordineres bedre med lærerne.
 Rekruttering til 0. klasse
PR-udvalget skal opgraderes – se under ’sjak’
 Sjak
Formanden for et sjak bør være et bestyrelsesmedlem, som kan drive processen.
Byggesjak: Stefan foreslår at aflaste Mikkel ved at overtage formandsposten
Fondraising: Viggo formand
Jernsjak: Lars formand
Kagesjak: Amina formand
Scenesjak: Jan formand – afløst af Nikolaj
PR-rekrutteringssjak: Michael formand
 Skolemøde
Fastlægges til den torsdag den 19. januar. Arrangeres af Michael, Martin og Helga.
 Kunst
Der er nedsat et kunstudvalg, og Annemarie vil gerne have noget kunst/udsmykning på skolen.
Der er desuden gang i et større kunstprojekt udendørs, drevet af Tyge Mortensen.
Kunstudsmykning kommer på som punkt på næste bestyrelsesmøde.
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Aktuelt / løbende sager
 Pædagogiske dage
Der er pædagogiske dage i september, og forældrene er vikarer. Hovedfokus vil være
planlægning af arbejdet med trivsel.
 Arbejdsdag
Der er 30 mand tilmeldt og ukendt antal kvinder. Karen sørger for mad – der er forslag om, at
bagesjakket også er madsjak. Det er sådan, det fungerer i praksis.
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Eventuelt
Ingen punkter.

Referent Helga Bojesen
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