Referat af bestyrelsesmøde d. 15. maj 2018 kl. 19.00 på skolen
Deltagere: Lars Baadegaard, Michael Due, Anne Sofie Rasmussen, Viggo Aavang, Pedro Martinez,
Mette Birk, Line Gessø, Peter Christensen, Maria Storm.
Afbud:. Martin Nevers, Anette Pihl, Line Gessø og Morten Lauritzen (lærepræsentant)
1. Godkendelse af referat
2. Velkommen til den nye bestyrelse
og gennemgang af forretningsorden (Michael)
Det blev besluttet at udskyde gennemgang af forretningsorden til efter sommerferien, for at
give de nye bedre mulighed for at komme med konstruktiv feedback. Michael gennemgik kort
processen for beslutninger og bestyrelsesmøder.
3. Økonomi og budget

(Viggo/Pedro)

Der var spørgsmål til undervisningsmateriale til specialundervisning og billedskoleindtægt.
Økonomien blev gennemgået, der er for årets første 4 måneder et mindre overskud på 3.283
DKK.
Under dette punkt var en kort debat om skolen skulle have en mere langsigtet plan. Det blev
aftalt at vi senere skulle have mere tid til at lave en langsigtet plan for skolen.
4. Udlejning af sal/fastsættelse af leje.
Peter informerede om at vi nu har fået indkøbt fuldt service til 90 personer. Der var en debat
om lejeniveau. Viggo mente det var nemmere at lave en afstemning, hvorefter Michael lavede
en afstemning af prisniveau. Lejen er sat til 1500/2000 afhængig af tilknytning/ikke tilknytning.
5. Personale og ansættelse

(Pedro/Michael)

O 20 min

Mette informerede om der har været gennemført en proces hvor medarbejderne er blevet
inddraget ift. At planlægge den kommende ansættelse. Der er behovsafdækket med de ansættes
vurdering af hvilken persontype der er brug for.
6. Orientering fra læregruppen

(Morten)

Morten var ikke tilstede, men har meldt at det går super godt.
7. Orientering fra skolen

(Pedro)

O 30 min

Pedro er meldt til kursus i tidsplaner i Dansk Friskoleforening.
En forælder har taget initiativ til oprettelse af et hold med selvforsvar. Der skal være en
koordinering med andre fritidstilbud ift. Tidspunkter.
Der er en sygemelding på skolen. Der er en praktikant på skolen.
Der er lidt problemer med internettet på skolen, der vil blive indhentet tilbud på løsning.

Cubanerne er i gang med at lave en speciel rutchebane til legepladsen. De vil ydermere gå i gang
med at lave skilte til skolen.
8. Orientering fra Børnehaven

(Anette/Anne Sofie)

O 10 min

Der starter 2 nye børn i morgen, dejligt. Der er arrangeret grillfest for børnehaven, ikke skolen.
Der er ønske om at børnehavebørnene kan få en T-shirt med Rudme Friskole logo. Det blev
besluttet at de kan købe dette.
9. Oprettelse af 8. klasse

(Pedro)

D 10 min

Pedro gennemgik det udsendte skriv om overbygning og fordeling af klasserne i næste skoleår.

Referent: Viggo Aavang

