Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016-11-24
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Petersen, Viggo Aavang, Anne Sofie Rasmussen, Lars Baadegaard,
Jan Nielsen, Annemarie Schriver, Helle Jordhøj, Sara Schmidt, Helga Bojesen
Afbud: Martin Nevers, Amina Rønnov, Anette Pihl
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Referat sendes rundt til underskrift.
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Økonomi og budget
Vi har fået 150.000 til støtteundervisning. Der er dog stadig udsigt til underskud på årsregnskabet.
Årsager: Vi får mindre i indtægt. Største årsag er åledes det faldende elevtal. Der er pt 61 børn og 37
familier på skolen.
Der er lavet en stor besparelse på driften (630.000). Sygemeldinger har kostet en del. Der lavet en
fejlberegning i budgettet, og vi har afholdt specialundervisning uden at vi har fået penge for det
endnu.
Annemarie gennemgår budgetforudsætningerne for 2017. Der forudses færre børn og SFOtilskuddet falder i 2017. Udgifter til administration og pedel fordeles mellem børnehave og skole
med 35:65. Det drøftes, hvordan udgifterne kan nedbringes næste år.
Der skal udarbejdes et sparekatalog til drøftelse på næste møde, sammen med drøftelse af
rekruttering af flere børn.
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Personale og ansættelser
Morten er godt i gang og er ved at lægge planer for undervisningen (primært naturfag, fysik).
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Lønpolitik
Der skal laves retningslinjer for lønudviklingen, fx om vi arbejder med bonus, med funktionstillæg
eller med andre former for løntillæg. Annemarie, Viggo og Stefan.
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Tidlig SFO
Alle kommunens børnehavebørn skal i tidlig SFO. Børnehaverne har bedt om foldere fra Rudme
Friskole. Der er fra kommunen lagt mere og mere op til, at kommunens institutioner arbejder
sammen på tværs. Friskolen snakker sammen med 5 andre børnehaver og 3 folkeskoler.
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Rengøringsordningen
Der skal laves ny rengøringsordning. Quintus er ansat løn til og med november. Der er lavet dén
aftale med Quintus i nov-dec-jan, at han for november måneds løn rengør fællesområderne og
toiletterne, og at børnene hjælper til med rengøring i klasselokalerne. Der evalueres ved udgangen
af januar. Tages op på næste møde i januar.
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Orientering fra skolen
Regionen lavede i forsommeren undersøgelse af jorden, og der er ikke rester af kemikalier eller gift.
Der er MUS-samtaler i gang. Der er julebasar på lørdag, og der skal lægges nogle penge!! Der er
informationsdag (skoleindskrivning) næste onsdag. Der var flere besøg på ’åben skole’-dagen.
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Orientering fra børnehaven
Den pædagogiske læreplan er godkendt. Der køres pt. læreplanstema om kulturelle udtryksformer.
Der kommer 3 nye børn i hhv. vuggestue og børnehave, og 3 børn forlader børnehaven. Der vil fra
februar være 15 bh.børn og 4 vg.børn.
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Legeplads-udvalget er gået i gang med at søge penge til ’Rudmiverset’, som legepladsen er en stor
del af – der laves samlet plan senere.
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Løbende sager og sjaks
PR-udvalget: Har mødtes 2 gange. Der arbejdes på at opsætte skilt ved Assens-vejen. Michaels
søster har lavet forslag til ny hjemmeside, og der er opbakning til den fra PR-udvalget og de
bestyrelsesmedlemmer, der har set den. Andre tiltag: tøj, artikler mv. Vi skal satse på Facebook.
Rekruttering til 0. kl.: Forslag om happening på Ringes open-by-night.
Skolemøde: Fortælling som pædagogisk metode. Forslag om Bent Hansen fra Lærerskolen.
Henvendelse vedr. varmepumpe: Der er stadig korrespondance mellem Viggo og firmaet. Viggo vil
arbejde på at få alle bygninger gennemgået.
Fondraising: Der er søgt 40.000 til legepladsen – ’Rudmiverset’, og der er søgt 5000 til Rudme Rally.
Info til skolekredsen: Fungerer bedre. Månedskalenderen kommer med ud nu. Der skal sendes
opkrævninger ud, Helle tjekker tidspunktet.
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Aktuelt / løbende sager
Julebasar: Den kører, og vi glæder os.
Kunst og cubanere: Der er lavet både stor kunst (guitarmanden og Kold) og lille kunst (et klatrende
barn i det store træ foran skolen). Til sommer kommer en pige i en trapez, også i træet.
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Eventuelt

Referent Helga Bojesen
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