Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2017-03-22
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Petersen, Viggo Aavang, Anne Sofie Rasmussen, Lars
Baadegaard, Jan Nielsen, Pedro Martinez, Anette Pihl, Ida Rasmussen, Helga Bojesen
Afbud: Amina Rønnov, Martin Nevers,
0

Revisor Erik Pedersen deltager og regnskabet for 2016 gennemgås. Regnskabet viser
407.114 kr i underskud. Hvis budgettet holdes, vil likviditeten stige i 2017.

1

Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Referat sendes rundt til underskrift.

2

Økonomi og budget
Budgettet vedtages, hvor vi sigter efter et overskud på ca. 190.000 kr.

3

Personale og ansættelser
Der er ansættelsessamtale til skolelederstillingen mandag den 27. marts. Personalet er
inddraget ift. at pege på, hvad skoleledelsen skal kunne.
Helle stopper i børnehaven fredag den 31. marts, hvor der er reception kl. 15.00. Anton er
ansat frem til sommer som pædagogmedhjælper. June er i arbejdsprøvning, men er uden
for skema.
Der arbejdes på at få en flexjobber ind, bl.a. til SFO. Det undersøges, om vi kan få både
løntilskudshjælp og flexjobber på samme tid.
Lønpolitikken skal præsenteres for personalet.

4

Orientering fra skolen
Der er lige afholdt emneuge om film og biograf – supergod uge. Afsluttedes med galla og
uddeling af Clauspriser.
Tyge Mortensen, Bjarne Gjesing og Kamille hjælper med morgensang, bl.a. om Grundtvig. I
den forbindelse har skolen fået én af de nummererede buster af Grundtvig foræret.
Personalet og Pedro er så småt i gang med at drøfte skemaet til næste år.
Der har været reaktioner på, at bornholmerturen for 6.-7. (nuværende 5.-6.) er for dyr.
Turen koster 1000 kr. pr. barn. Der er mulighed for at tjene nogle af pengene ind, fx ved at
dele kirkebladene ud 4 gange årligt. Derved vil prisen kunne sænkes til 600 kr. pr. barn.
Lejrskolen går til Århus, den er ved at være i hus.
Amina, Pedro og Peter er ved at udforme kontraktforslag til udlejning af skolen.
Forårs-SFO fylder en del. Der er lavet startpapir og plan for SFO’en.
Pedro starter på 2. modul i sin lederuddannelse.

5

Orientering fra børnehaven
Der arbejdes på højtryk for at modtage de nye børn og få udvidet. Det undersøges ved
kommunen, hvor mange hhv. børnehavebørn og vuggestuebørn der max må være i
lokalerne.
Børnehave/vuggestue glæder sig til at få ro på til april, men det bliver dog svært at få

Side 1 af 2

skemaet til at hænge sammen.
Der er nu 13 børnehavebørn, efter 1. april er der 10. Fra 1. maj er der 8 vuggestuebørn.
Den voksende børnehave/ vuggestue skal bruges i PR-øjemed.
Årshjulet for aktiviteter følges.
6

Sommer-SFO i børnehaven
Sommer-SFO på skolen er besluttet nedlagt. Der er et pasningstilbud sammen med
børnehaven undtagen i uge 31. Der er sat en seddel op, hvor man kan skrive sit behov på,
og så skrues pasningen sammen efter dette behov. Det er vigtigt at kende behovet på
forhånd, og det foreslås at lave en beslutning om håndtering året igennem (sommer, påske
og skæve helligdage, dog undtaget vinterferie, efterårsferie og juleferie). Det besluttes, at
prisen er 120 kr. om dagen pr barn på disse ’ekstra’ tidspunkter. Bindende tilmelding.

7

Henvendelse fra HSG&I /landsbyråd vedr. vedligeholdelse af fodboldbanen
Vi er af lokalrådet blevet bedt om at være med til at betale plæneklipningen på
fodboldbanen. Det drejer sig om 7-9.000 kr. årligt, dvs. 400 kr. pr. gang.
Flere medlemmer af bestyrelsen er inhabile i denne sag. Stefan forhandler på vegne af
skolen.

8

Aktuelt: Generalforsamling
Alle er indkaldt, enten pr. mail eller pr. brev. Fremover sker al henvendelse pr. mail, hvilket
der er orienteret om i brevene.
På generalforsamlingen skal der være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om
den skoleleder, der er indstillet, samt at drøfte beslutningen. Det besluttes, at kandidaten
kan være til stede under drøftelsen.

9

Løbende sager og sjaks
PR-udvalget /Rekruttering til 0. klasse: Hvis nogen har gode billeder, skal de sendes til
skolen som zip-fil (re-transfer). Pedro administrerer det og orienterer ud om det.
Fastlæggelse af forårets arrangementer: Er fastlagt. Der er ikke noget nyt fra Heartland.
Forårsmarkedsplanlægning: Kører på skinner.

10

Eventuelt
Pedro og/eller Michael sørger for at lægge referater på hjemmesiden.
Der er nytårskur hos Michael den 28. april kl. 18.00 for ny og forhenværende bestyrelse
med partnere. Ny bestyrelse konstituerer sig først. Alle medbringer en tapas-ret.

Referent Helga Bojesen
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