26-11-2018

Referat af bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole
Ugedag

Dato

Tid

Lokale

Referent

Mandag

20-08-2018

18:30-21:00

Personalerum

Cilla

Ordstyrer

Mødeleder

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

Pkt.
1.

2.

1.

2/3.

4.

Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde (5 min)

Gennemgang af skolens nøgletal ved skoleleder
(10 min)

Status på SFO bemanding. Er der noget som der
skal fokus på? Bruger vi praktikanten korrekt i
forhold til gældende regler?

Langeskov Kræmmermarked – opfølgning
(bekymring omkring opbakning fra forældre og
ansatte).
Nyt fra de enkelte udvalg – hvad er status fra dem
– har vi hørt fra nogen forældre? Hvordan kommer
vi i gang med udvalgene?

Kommende infomøder – hvad skal vi have gjort
inden det kommende infomøde?

Referat
Godkendt og underskrevet af alle.
- Budgettet ser fint ud
- Budgetkursus -> forslag til større poster.
- Næste år skal der sættes 100.000,- af til
renovering.
- Siden januar er der kommet 10 nye elever.
- der arbejdes løbende med budgettet for
2019, og udviklingen er positiv.
- Der skal sættes penge af til lokallønstillæg.
- Der sker meget på forespørgselsfronten i
forhold til nye elever.

- Vigtigt med fagligt dygtigt personale
grundet vores titel som profilskole.
- Vi kan tilbyde flere timer end sidste stilling.
- Evt. en læreruddannet, der kan varetage
noget i indskolingen.
- Lærere og leder går sammen for at stykke
den rigtige stilling sammen og på hvilke
vilkår.
- God oplevelse med markedet, der blev talt
med mange mennesker og ramt bredt.
- Skolen er afhængig af forældrenes
opbakning til skolen og dens arrangementer.
- Der overvejes at lave sedler med tilmelding
til udvalg
- Ny seddel vedr. de forskellige udvalg ->
Troels laver en beskrivelse.
- Plakater -> deles ud.
- Mona er deltagende fra bestyrelsen.
- Let gennemgang af, hvad der foregår på
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infomødet.
- Ud i børnehaverne – Linda tager nogen i
Kerteminde.
- Mona -> Kristoffers mor -> uddeling af
flyers.
- Mona -> Rynkeby, Marslev, Seden, Agedrup

5.

Er der samme røde tråd på alle klassetrin? Det
opleves at elever i overbygningen ikke virker til at
have samme retningslinjer som de mindre
klassetrin – fx bruges der mobiler under
morgensamlinger.

Evt.

- Der er mobiler til morgensamling i
overbygningen -> de skal først lægge dem
når timen starter oppe på trinnet.
- Skal der være mere struktur/stringent
struktur?
- Rasmus -> overbygningen skal følge samme
regler som andre trin til morgensamling.
- Vi skal være opmærksomme på den røde
tråd fra mellemtrin til overbygning?
- Forslag om en fysisk aktivitet inden opstart
om morgenen -> måske ikke optimalt -> evt.
tage den på lærerteamet når Christian
kommer tilbage.
- Opsamling efter nytår på dette.
- Hjemmeside -> Ramus går videre med det,
vil gerne betale for at få lavet en
professionelt.
- Fynbus -> 11.000 + en ny reklame.
- Der skal laves en ny enkelt en.
- Mona kontakter grafiker og får en
pris, hvad det vil koste med den ny.
- Rasmus kontakter bus og
accepterer tilbuddet.
- Åben Skole -> en dag for alle.
- Bestyrelsen har madbod -> Rasmus
sender en seddel rundt efter folk der
vil bage til det.
- Sommerfestens penge -> elevrådet skal
beslutte hvad pengene skal gå til.
- Banner?
- Indkøbt skilt til reklame foran skolen.
- Nyt møde d. 19-11-2018 kl. 18.30.
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