Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2016Deltagere: Michael Due Larsen, Viggo Aavang, Anne Sofie Rasmussen, Amina Rønnov, Lars Baadegaard,
Martin Nevers, Jan Nielsen, Pedro Martinez, Anette Pihl, Helga Bojesen
Afbud: Stefan Petersen
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Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Referatet ligger på Martins computer, som pt er gået ned.
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Økonomi og budget
Revisor kommer den 9. marts. Budget 2017 gennemgås. Der budgetteres pt med et overskud på ca
200.000 kr. Dette på baggrund af et forventet børnetal på 54 pr. 5. september (tælledagen).
Forskellen mellem gevinsten fra den øgede koblingsprocent (fra 73 til 75 %) og det mindre tilskud til
specialundervisningen udgør for Rudme Friskole 23.000 kr. i negativ retning.
Besparelserne på lønbudgettet får først effekt på længere sigt.
Michael udsender udkast til ledelsesberetning.
Kontingent for førskoleSFO: Generelt går forældretilskuddet til SFO ned, fordi SFO i folkeskolen
bliver kortere (pga heldagsskolen), og friskoletilskuddet følger folkeskolen.
Børn i førskoleSFO bliver indskrevet i skolen og det besluttes, at de derfor skal følge skolepengene:
1004 kr. om måneden. Søskendemoderation gælder også her.
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Personale og ansættelser
Der er styr på vikardækning i børnehaven. Den nuværende ikke-faglærte (Anton) skal videre ud i
verden til sommer, så der skal ansættes en ny efter ferien.
Lønpolitik: Viggo har lavet udkast til politik, som i overensstemmelse med reglerne skal indeholde
værdier, procedurer og dermed rammer for løndannelsen, men ikke være konkret. Godkendes.
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Orientering fra skolen
Grundlæggende går det godt på skolen, der er god stemning og folk er tilfredse og glade. 8. marts
har Karen med nogle børn indbudt til god mad for dem, der har lyst.
Der meget lyd i musiklokalet, hvilket er en udfordring og kalder på handling. Lars undersøger vedr.
arbejdsmiljø, hvilke muligheder der er for at dæmpe støjen.
Forslag om at vi kommer med i ’Den lille avis’, og forslag om reklame i Ringe Bio.
Vores tilsynsførende stopper, idet han kun må have 5 skoler til tilsyn. Martin og Pedro finder en ny
tilsynsførende.
Der er kommet en forespørgsel på at leje salen til en 18 års fødselsdag. Amina og Pedro laver udkast
til principper for udlejning som oplæg til bestyrelsen. Der tages udgangspunkt i det kontraktudkast,
der allerede ligger.
6.7.-klasse forventer at komme til Bornholm, og Pedro undersøger hvad det kommer til at koste. Det
drejer sig om 22 børn. Der er ikke budgetteret med det, så prisen er afgørende for, om det kan
realiseres.
Lejrskolen kommer til at ligge ved Århus og flyttes til uge 22, fra 30. maj til 2. juni.
Der er lavet retningslinjer for brug af iPads, og der er løbende behov for at arbejde med både brug af
iPads i undervisningen og med det IT-dannelsesmæssige.
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Der er behov for en ny kopimaskine. Viggo godkender det finansielle inden der skrives under på
noget.
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Orientering fra børnehaven
Udvidelse: Der er udsigt til at være 8 vuggestuebørn fra 1. maj. Der kommer til at mangle trip-trapstole, barnevogne mv. Der samles ind fra familier, der har noget stående på loftet. Der mangler
desuden et puslebord.
Der bruges pt. en del vikarpenge, idet Helle kun er der af og til. Der må bruges medhjælpertimer
svarende til ca. ½ stilling efter april – så længe antallet af børn er det samme.
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FørskoleSFO:
Punktet udgår, der er intet nyt.
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Sommer-SFO:
Forslag om at det hedder sommer-SFO i børnehaven, således at SFO-personalet ikke skal møde ind i
sommerferien. Vedtages. Børnehaven skal have besked i god tid.
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Henvendelse fra HSG&I /landsbyråd vedr. vedligeholdelse af fodboldbanen:
Udsættes, da Stefan står for det og ikke er til stede.
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Individuel musikundervisning /oprettelse af musikskole:
Michael har et ønske om at lave en egentlig musikskole. Der lægges op til stiftende
generalforsamling her i foråret, og der opfordres til, at andre også går ind i det.
Børnene får nu individuel musikundervisning i 20 min ad gangen, og de sidste 10 min samles til
samspilsundervisning. Det betyder, at Lasses timer i SFO skal ændres i omfang og placering.
Det vil komme til at koste lidt timer året ud – Pedro er i gang med puslespillet, men har ikke fundet
alle kantbrikkerne endnu. Michael, Lars og Pedro går ind i dette arbejde.
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Aktuelt:
Skolemødet: Der blev arbejdet hen mod de fortællinger, som vi gerne vil høre fra hinanden og
fortælle videre til omverdenen. Fællesskabet var det helt overskyggende emne, der blev fremhævet
som vigtigt. Der var også opfordring til at lave nogle forældrefester.
Det næste er nu at kommunikere dette ud til de forældre, som ikke deltog. Martin laver udkast om
dette til den næste kvartalsbrev. Annonceringen er vigtig – det skal ud på en mail.
Fællesmødet: Der var mange lærere og god stemning, godt at man havde fået opgaver inden. Mødet
blev holdt på en god måde, så man fik meget fra hånden.
Fastelavn: Det gik rigtig godt, men dansen savnedes. Næste år vil vi danse!
Generalforsamling: Torsdag den 6. april. Der skal sendes indkaldelse senest 3 uger inden, det foregår
elektronisk. Dem, der er på valg bedes overveje at genopstille. Helga meddeler, at hun ikke
genopstiller.
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Løbende sager og sjaks.
PR-strategi: Der er lavet PR-strategi, som er sendt ud med indkaldelsen. Der skal lægges annonce ud
på Facebook ca. hver 3. uge. Siger Michael, som lige er kommet på Facebook  Der koordineres
mellem Søren, Pedro og Michael.
Der bør lægges en linje for, hvor tit der lægges noget ud fra Rudme Friskole.
Fastlæggelse af forårets arrangementer:
Arbejdsdag foreslås den 22. april. Pedro spørger Mikkel Müller.
Forårsmarkedsplanlægning: Datoen er meldt ud. Den fastholdes.
Fernisering for Sys Hindsbo-relief: Flyttes til efter sommerferien.
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Eventuelt
Nytårskur bliver den lørdag den 28. april.

Referent Helga Bojesen
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