22-08-2018

Referat af bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole
Ugedag

Dato

Tid

Lokale

Referent

Mandag

11/6 - 2018

18:30-20:30

Personalerum

Troels

Ordstyrer

Mødeleder

Indkaldt: Troels, Cilla, Mona, Uffe, Kim, Maria, Linda, Mette og Rasmus
Afbud: Cilla

Pkt.
1.

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat fra
sidste møde (5 min)

-

Godkendt og underskrevet af alle.

-

3 nye 0. klasser kommer efter
sommerferien.
2 nye 1. klasse elever starter efter
sommerferien.
1 ny 4. klasse elev starter efter
sommerferien.
Undervisningsministeriet har været på
uanmeldt besøg og var meget tilfreds
med forholdene både de fysiske,
undervisningen og skolens elevplaner.
Fornuftig økonomi

-

2.

Gennemgang af skolens
nøgletal ved skoleleder (10
min)

-

-

3.

PR-strategi + opfølgning fra
Rynkeby Byfest. (10 + 10 min)

-

4.

Personalepolitik – udskudt
punkt fra 7/5-18. (30 min)

-

5.

Sommerfest 2018 (20 min)

-

Vi var på marked i Rynkeby og fik 2 følere
fra elever som gerne vil snakke med
skolen. Vi håber på de følger op på
henvendelsen.
Der kom et tilbud fra en lokal
reklamevirksomhed som gerne vil støtte
op om friskolen med diverse
reklameprodukter.
Findes der fonde til videre uddannelse af
lærerne?
10-års jubilæer bliver tilføjet til
personalepolitikken.
Ellers ingen kommentarer.
Amerikansk lotteri. Mona kigger på om
der kan skaffes lidt sponsorgaver. Bamser
og andre fine gaver kan også bruges. VI
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-

6.

-

Studietur til Strynø

-

-

7.

Fokusområder ved næste
skoleår.

-

-

8.

Evt.

-

-

hører SPAR om de vil sponsorere 1-2
gaver.
Martin og hans bror kommer og
underholder med musik som sidste år.
Det vil være oplagt at få hjælp fra en
professional fondssøger.
Det vil være en mulighed at inddrage
lokalområdet i forhold til
udenomsarealer og måske søge fælles i
forhold til fx multibane.
Der skal sættes nogle sammen som
kunne sætte sig sammen og arbejde
videre hvad vi gør fremadrettet. VI skal
have inddraget forældrekredsen i dette
arbejde. VI skal have sat et oplæg
sammen til forældrene så vi kan få
dannet en gruppe der skal arbejde videre
med det.
Markedsføring – Kræmmermarked
Langeskov. Nyhedsbrev skal ud og vi skal
bede om at få forældre til at hjælpe med
at dække hele weekenden.
Samarbejde med flere børnehaver. De
skal ind noget før allerede fra
sensommeren og frem til efterårsferien.
Julemarked skal planlægges og der skal
reklamer ud. Vi skal have et udvalg sat
sammen efter sommerferien.
Facebook adgang gennem Rasmus og
Sisse. Skal vi bruge Facebook mere
aktivt? Rasmus snakker med Cilla vedr
julemarked.
Fondsudvalg skal etableres.
Næste bestyrelsesmøde mandag 20/8 kl
18:30 Linda tager kage med.
Mona, Troels og Rasmus mødes fredag
10/8 kl. 12-15 + plus dem der har
mulighed for at være med.
Pedelens bygninger trænger til at blive
rettet på plads. Rasmus snakker med Jan
om det.
Mette udtrykte på personalets vegne stor
glæde og fuld tilfredshed med det
samarbejde som er kommet mellem

Kirkevej 5, 5350 Rynkeby - 65 39 15 05 - kontoret@rynkeby-friskole.dk
www.rynkeby-friskole.dk

CVR nr. 58 30 13 10

22-08-2018
lærerne og bestyrelsen.
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