Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016-10-12
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Petersen, Viggo Aavang, Anne Sofie Rasmussen, Lars Baadegaard,
Jan Nielsen, Annemarie Schriver, Anette Pihl, Lisbeth Hoffmeyer, Helle Jordhøj, Helga Bojesen
Fraværende: Emina Rønnov, Martin Nevers
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden / planlægning af kommende møder
Referat fra sidst underskrives på næstkommende møde.
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Indledende diskussion: Trivselsarbejde på skolen
Der er igangsat et systematisk arbejde for at styrke elevernes trivsel på skolen. Alle lærere laver
trivselsplaner, som de arbejder med i de klasser, de har, både individuelt og på teamniveau. Der er
bl.a. fokus på trivsel på legepladsen med en legepatrulje (6.-7. klasse), og der arbejdes fortsat med
at styrke relationerne også store og små børn imellem.
Der vil også blive fokus på at styrke trivslen i lærergruppen.
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Økonomi og budget
Der er nogle uafklarede poster, bl.a. på en lærer, der er sygemeldt og nogle tilskud, der ikke er klar
nu. Overblikket over økonomien følger.
Der er tildelt tilskud til et modtagebarn.
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Personale og ansættelser
Martin opsagde sin stilling i august. Nete Lykke Danielsen (pædagogisk assistent) er nu ansat i
børnehaven, og er allerede startet. Lasse Hougaard er ansat i SFO og kører også musikskolen. Peter
Kirkbøl er ansat som afløser for Thomas, som stopper 28. februar. Peter kan undervise i naturfag,
matematik og fysik/kemi og starter den 24. oktober. Kate har været i virksomhedspraktik en måned,
hvilket har været en succes.
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Orientering fra skolen
Der er temaforløb om vikingetiden i disse uger, bl.a. med fortællinger fra nordisk mytologi og
praktiske projekter for børnene. Åben skole ligger på en temadag i denne forbindelse. Der har bl.a.
været skolebesøg for alle ved Ladby-skibet.
Klubben er ved at komme i gang, - det har været en langsom opstart, bl.a. fordi det kræver
tilvænning for både voksne og børn at etablere og benytte klubtilbuddene. Det er pt. primært Lasse,
der er voksen i klubben.
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Orientering fra børnehaven
Læreplanerne er afleveret til kommunen, der afventes godkendelse. Der arbejdes med sprog i denne
måned, og det skal dokumenteres (SMTTE-model og billeddokumentation). Dokumentationen
indsættes i en mappe, som er tilgængelig for alle.
Det er besluttet at søge penge til at få en plan for indretning af legepladsen. Der laves et oplæg til
fond-raising-gruppen. Forslag om at lave en helhedsplan i stedet, for både skole- og
børnehavelegeplads.
Børnehaven ønsker sig mere plads. Der er 16 børn i vuggestue/børnehave lige nu, og der kommer 3
mere inden sommer. Der skal derfor søges om udvidet normering. Der er kommet ny ansøgning til
vuggestuen.
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Forslag til etablering af musikskole
Lasse har pt. 10 børn til musikundervisning. Hvis der oprettes en musikskole som forening, vil vi få
7/5 at lønnen i tilskud. Der kan dog først søges til september næste år med virkning fra januar 2018.
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Løbende sager og sjaks:
Fond-raising: Har endnu ikke mødtes, men mødes efter efterårsferien. Der skal laves en prioriteret
liste over, hvad der ønskes midler til.
PR-udvalget: Der har været afholdt møde, referat kommer. Der arbejdes bl.a. på facebook, skilt ved
vejen samt ved Assensvej. Der er opmærksomhed på, hvilke billeder og film, der offentliggøres. Der
bliver ikke brugt krudt på at lave foldere. Opfordring til, at gamle elever oploader you-tubefilm med
PR for Rudme Friskole.
Rekruttering til 0. klasse: Der afholdes åben skole den 3. november. Opfordring til at annoncere på
facebook, artikel mv.
Skolemødeudvalget: Der har ikke været afholdt møde.
Henvendelse vedr. varmepumpe: Sælgeren fra det kontaktede firma har svært ved at redegøre for
detaljer. Der er sandsynligvis ikke strømkabel i den størrelsesorden, der kræves. Der arbejdes derfor
i stedet på en kortlægning af skolens isolering og derudfra stillingtagen til fremtidig varmekilde.
Viggo har fået forhandlet naturgasprisen ned til halv pris.
Info til skolekredsen: Der er kommet en klage over, at skolekredsen ikke modtager information fra
skolen. Annemarie orienterer om, at der er ved at blive etableret struktur på udsending af infomateriale til skolekredsen.
Kunstudvalget: Der er lavet en folder, hvor man kan stille forslag til vartegn for Rudme Friskole, som
skal laves af de to cubanere, der også har lavet skulpturen af Kresten Kold. Inden vartegnet
vedtages, skal det forbi bestyrelsen til godkendelse.
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Aktuelt:
Intet til drøftelse.
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Eventuelt
Ingen punkter.

Referent Helga Bojesen
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