Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-10-08
Tilstede: Michael Due Larsen, Stefan Pedersen, Lene Krause, Anne Sofie Rasmussen, Lennart Bønnelykke,
Annemarie Schriver, Anette Pihl, Jan Nielsen, Helga Bojesen
Afbud: Martin Nevers, Lars Baadegaard
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Opfølgning fra sidste møde:
Vuggestuens fysiske rammer samt arbejdsmiljø
Besked fra kommunen: Vi kan starte en vuggestue i stort set de fysiske rammer, vi har. Der vil være
enkelte ting, fx en rampe ved hoveddøren, som vil skulle laves indenfor et bestemt tidsrum. Der er
givet mundtligt OK fra brandtilsyn. Der kan senere komme krav i forhold til det fysiske arbejdsmiljø,
både fra arbejdstilsynet og fra medarbejderne. Ventilationsanlægget er ikke up-to-date, men kan
fungere i første omgang, og der sættes ikke krav om øjeblikkelig udskiftning.
Vores egne krav: Terrassen er for glat, det skal ændres. I første omgang skal børnene sove i
barnevogne, senere kan vi investere i krybber.
Indretningen vil kunne laves på en ekstraordinær arbejdslørdag.
Pædagogiske rammer
Der gælder de samme regler for en privat som for en kommunal vuggestue. Der skal laves en
læreplan i samarbejde mellem personale og forældreråd, og derudover en indsatsplan også for
vuggestuen. Der er selvfølgelig underretningspligt.
Økonomiske rammer
Der er søgt på 16 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn til en integreret institution. Der kan søges om
ekstra støttetimer. Det ser ud som om vi kan starte med 4 vuggestuebørn (og 10 børnehavebørn).
Annemarie præsenterer på mødet økonomien ved to eksempler på normeringer, ved 3-4
vuggestuebørn og ud fra kommunens tilskud og forældrebetaling.
Ud fra skolens samlede økonomi skal vuggestuen generere et overskud på minimum 10.000 kr. om
måneden.
Det besluttes i første omgang at lægge forældrebetalingen på samme niveau som
dagplejebetalingen i kommunen, 2614 kr. om måneden i 11 måneder – incl. bleer. Dvs. under
kommunens niveau for vuggestuebetaling.
Bemandingen i vuggestuen skal klares med de ansatte og de normeringer, der er på institutionen nu.
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Etablering af vuggestue: Vedtægtsbilag
Formanden orienterer om, at der ikke skal ændres i vedtægterne, blot vedtages et bilag til
vedtægterne, som skal indsendes til kommunen. Bilaget gennemgås kort.
Bestyrelsen vedtager i enighed at ændre børnehavens status til integreret institution pr 1. november
2015, således at der også kan være vuggestuebørn. Det er afgørende, at ændringen pt kan foretages
uden yderligere ansættelser.
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Fremadrettet strategi for etablering:
Drøftelsen tager udgangspunkt i en oversigt over PR-strategi, som Lene har udarbejdet.
Etablering
Anette er ansvarlig for at finde ud af, hvilke praktiske ting der er brug for at få lavet forud for
åbningen. Mikkel skal orienteres, og Annemarie er ansvarlig for at etablere arbejdsdag.
Reception
Der kan afholdes reception den 5. november, hvor børnehaven i forvejen vil afholde åbent hus.
Anne Sofie snakker med forældrerådet om at arrangere dette.
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PR/information
Lene har lavet udkast til en folder og færdiggør den. Det bliver bestyrelsen, der skal lægge arbejdet i
at lave folder og hjemmeside i denne sammenhæng. Lene skriver på hjemmesiden. Lene skriver
endvidere en pressemeddelelse. Der afholdes informationsaften senere, fx i januar/februar.
Rekruttering
Michael, Annemarie og Lene uddeler foldere. Tidspunkt ikke afklaret.
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Orientering fra skolen
Punktet droppes.
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Økonomi – finanslov 2016
De frie skoler er i finansloven ramt med en midlertidig besparelse på 3,6 procent på baggrund af en
række reguleringer i forskellige tilskud. Annemarie har tilmeldt sig et budgetkursus for at få styr på,
hvad dette helt præcist betyder for skolen.
Det bedste skøn for regnskabet 2015 er pt. et underskud på mellem 350.000 og 480.000. Der lægges
budget for 2016 i forbindelse med Annemaries kursus.
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Aktuelt – løbende sager
Undervisning på pædagogiske dage: Der arbejdes på sagen.
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Eventuelt

Referent: Helga Bojesen
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