Generalforsamling
Rynkeby Friskole
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00 - 20-30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Rasmus Grauenkjær
2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Karen Lyhne
3. Indlæg fra skolens tilsynsførende Erik Rønn
4. Ledelsens beretning v/skoleleder Rasmus Grauenkjær
5. Bestyrelsens beretning v/formand Troels Have Nielsen
6. Redegørelse for regnskab 2017 v/formand Troels Have Nielsen
7. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer:
§10 stk. 5: ”Ved samarbejdsvanskeligheder mellem skolens personale og bestyrelsen
kan skolelederen kontakte forældrekredsen uden at dette får ansættelsesmæssige
konsekvenser for skolelederen.”
§16 stk. 4: ”Ved samarbejdsvanskeligheder mellem ledelse og lærerne kan
tillidsrepræsentanten på vegne af lærerne kontakte bestyrelsen uden at dette får
ansættelsesmæssige konsekvenser for tillidsrepræsentanten.”
§11 stk. 4: Ændring af: ”Efter hvert møde underskrives referatet af alle
bestyrelsesmedlemmerne.” til: ”referatet underskrives på næstkommende
bestyrelsesmøde af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer”
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 er på valg
 Uffe Bjerrum – ønsker genvalg
 Cilla Madsen – ønsker genvalg
9. Valg af 2 suppleant for et år
10. Evt.

Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig selv og fastsætte dato for kommende
bestyrelsesmøde.
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Generalforsamling
Rynkeby Friskole
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00 - 20-30

Referat:
Ad 1. Rasmus Grauenkjær blev valgt
Ad 2. Karen Lyhne blev valgt
Ad 3. ”Det er en dejlig skole.
Hvad er en tilsynsførende for en? Det er forældrenes repræsentant. Klarer børnene sig
som de skal, lever undervisning på til kravene?
Hvordan bliver man tilsynsførende? Jeg er uddannet lærer fra Esbjerg Seminarium i
1971. Ansat på Agedrup Skole. Amtscentralen. Skolekonsulent i Odense Kommune.
Selvstændig indenfor IT-undervisning. Har været på rigtig mange skoler og har en god
fornemmelse for, hvad gode rammer og god undervisning er.
Rynkeby Friskoles lokaler er langt, langt bedre end de flestes. 4 ting er vigtige: lærer
eleverne lige så meget her som snadre steder? Underviser man i de fag man skal? Er det
en demokratisk skole? Har den sponsorer, der donerer mere end 15 tkr. om året.
Hvordan arbejder jeg? Jeg snakker med Rasmus og lærerne. Sidder også på
lærerværelset og fornemmer stemningen. Kulturen har stor betydning.
Jeg vil gerne fremhæve indskolingen med rigtig mange flotte ting på væggene – ros til
lærerne – inspirerende for børnene.
Tilsynsrapporten bliver snart tilgængelig på hjemmesiden. Det bliver ikke en
erklæring, der vil skræmme kommende forældre væk!”
Ad 4.
Ledelsesberetning til generalforsamling 2018
Jeg vil starte med nøjagtig den samme sætning, som jeg gjorde på forrige års, når man
kigger tilbage på det forløbne år.
Uden at skulle køre alt for meget rundt i efterårets dramatiske begivenheder, kan jeg dog konstatere,
at de havde nogle konsekvenser for skolen.
Til den kedelige side, at flere af de tidligere bestyrelsesmedlemmer valgte at tage deres børn ud af
skolen, hvilket betød at vi mistede fem elever hen over vinteren. Dette var muligvis forventeligt,
men alligevel temmelig træls. At medierne skulle involveres før forældrekredsen havde mulighed
for at forholde sig til uenigheden mellem bestyrelsen og personalegruppen, var nok heller ikke
optimalt. For at forhindre en gentagelse af dette, vil vi senere fremlægge forslag til
vedtægtsændringer, som det også fremgår af dagsordenen.
På den positive side har det betydet, at vi nu har en bestyrelse, der har fuld opbakning fra hele
forældrekredsen og alle ansatte på Rynkeby Friskole. En bestyrelse der har handlet hurtigt og
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effektivt i forhold til de akutte udfordringer og med det samme har fået skabt et tillidsfuldt,
respektfuldt og reelt samarbejde gennem hele skolen som organisation. Da vi er en lille skole, er et
sådant samarbejde fuldstændigt afgørende for vores fortsatte drift. Som I nok ved - og som Troels
også vil fortælle - har bestyrelsen også været med til at søsætte en lang række initiativer for at
profilere Rynkeby Friskole og sætte os på landkortet for alle de gode ting, der foregår på og
omkring skolen.
2017 var også året, hvor vi efter en lang og krævende ansøgningsproces blev certificeret som en fri
grundskole med en særlig specialundervisningsprofil. Kravene til dette er temmelig omfattende fra
UVM; vi skal dokumentere en meget høj standard af undervisning, en høj grad af differentiering
samt at vi har en lærerstab med erfaring og kompetencer til at løfte denne opgave. Det er derfor en
meget stor anerkendelse af den kvalitet, vi som skole udbyder og en stor personlig tilfredsstillelse
for mig, at vi kom i mål med denne ambition. Hvis ikke vi havde de dygtige og stabile lærere, som
vi har, havde skoleåret også set markant anderledes ud. De har alle ydet en kæmpe indsats og
formår at yde undervisning og relationsarbejde med eleverne på et forbilledligt højt niveau dag efter
dag.
Ud over lærernes store daglige indsats har Jan endnu et år lagt et stort og omhyggeligt arbejde i at
vedligeholde og passe på vores skole. Det er gamle bygninger, så der kræves som udgangspunkt et
Ole Opfinder-gen og en stor del kreativitet og flid, for at komme i mål med de mange forskellige
opgaver. Alt dette er Jan heldigvis i besiddelse af.
I vores SFO har Sisse og Martin et sammentømret team, der gør at jeg altid lige har lyst til at blive
hængende lidt længere end højst nødvendigt, når jeg kommer forbi. Der er altid fyldt med glade
børn i gang med alt muligt kreativt og ofte en duft af madretter fra alle hjørner af menukortet. Og så
er det altid hyggeligt at se, hvor mange forældre, der lige får vendt verdenssituationen over en kop
kaffe i køkkenet.
Vi har også sagt velkommen til to nye ansigter på personalefronten:
Kirsten Theilmann der med sine mange års undervisningserfaring har varetaget tyskundervisningen
i mellemtrin og overbygning, hvilket hun heldigvis også vil fortsætte med i det kommende skoleår.
Og så har jeg fået Karen til at holde mig med selskab på kontoret, hvilket må siges at være lidt af et
kup for Rynkeby Friskole. Karen er - udover at være altid positiv, sød og behagelig - en meget
omhyggelig, ansvarsfuld og utroligt ihærdig ung dame. Hun følger alle opgaver helt til dørs, hvilket
er en stor gave for alle omkring hende. Når Karen er sat på sagen, ved man at den er i trygge
hænder. Og så bager hun nogle fantastiske klejner! Jeg håber, du bliver hos os mange år endnu.
Også et stort velkommen til Erik Rønn som tilsynsførende. Det er en fornøjelse at have at gøre med
en mand, der har så mange års erfaring inden for skoleverdenen og er så behagelig og givende at
omgås.
Jeg håber ikke, at I som forældre er i tvivl om, hvor godt vi som personalegruppe kommer ud af det
med hinanden her på skolen. Vi er bestemt ikke enige om alt, og vi går heller ikke i takt, men vi går
i samme retning. Vi er trygge ved hinanden og har både plads til omsorg og en temmelig sort
humor, der er med til at bære os igennem det meste.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kan tilbyde noget helt unikt her på Rynkeby Friskole. Og jeg er
heller ikke i tvivl om, at vi med den nuværende bestyrelse, den nuværende besætning på
personalefronten og en bred opbakning fra forældrekredsen til alle igangværende initiativer skal få
tiltrukket de ekstra elever, der vil resultere i at vi også kan komme ud af 2018 med et overskud i
regnskabet!
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Ad 5.
Formandsberetning 2018 Rynkeby Friskole
Af gode grunde kan jeg kun snakke ud fra de ting som vi i bestyrelsen har været inde over
siden november 2017, hvor den nuværende bestyrelse trådte til her på friskolen.
November og december brugte vi på at få en aftale i stand omkring lokallønstillæg som alle parter
kunne være tilfredse med. Dermed fik vi stoppet en kommende voldgiftssag som ville have haft
vidtgående konsekvenser for skolen. Ud over dette fik vi taget hul på en ny tradition her på
friskolen ved at afholde et årligt julemarked. Den tradition har vi tænkt at føre videre her i 2018
hvor der allerede nu er planlagt et julemarked den første søndag i advent. Man er velkommen til
allerede nu at bestille standplads til markedet. Så lad endelig den gode nyhed komme ud hvis I
kender nogen der gerne vil bruge lejligheden til at være en del af dette marked.
Alle bør have modtaget et nyhedsbrev fra bestyrelsen her i marts hvor vi kort opridser de tiltag og
planer som vi i bestyrelse har truffet omkring vedligeholdelse, udvikling af skolen og styrkelse af
skolens økonomi.
Desværre har skolen mistet en del elever hen over vinteren. Det gør også at vores økonomi vil være
presset i det kommende skoleår indtil vi får flere elever optaget på vores skole. Så for at øge
kendskabet til vores friskole i oplandet har vi valgt at vi på det kommende Langeskov Marked i
september skal have en stand hvor vi vil reklamere for vores friskole. Vi har behov for jeres hjælp
til at bemande standen hen over weekenden. Der kommer mere information ud om opgaven senere
på skoleåret.
For at øge skolens synlighed og dermed at tiltrække nye elever, har vi besluttet at arbejde på at få
øgetudbrede kendskabet til Rynkeby friskole ved hjælp af foldere som er blevet omdelt i
Kerteminde, Ullerslev, Langeskov, Birkende, Kissendrup og Langtved samt Rynkeby. Ud over det
har vi været rundt med opslag ved de fleste institutioner i Kerteminde Kommune. Ligeledes
arbejder vi på at få Rynkeby Ffriskole nævnt i lokalradioen og i lokalaviserne. Der kommer også
reklamebannereVi kommer på rutebilerne, der kører Kerteminde – Langeskov – Odense.
Desuden vil vi have en stand her i juni måned i forbindelse med byfesten i Rynkeby. Dette vil være
lørdag 2/6 fra 11-14.
Til sidst har jeg en appel til jer - Sidder der nogen af jer med gode ideer til hvad vi ellers kan gøre
for at gøre friskolen mere synlig og kendt i oplandet vil vi gerne høre og have hjælp til at denne
opgave. Vi har behov for at vi alle gør os til ambassadører for friskolen og får vendt situationen
omkring det faldende elevtal.
Tak for ordet.
Ad 6. Troels Havelund redegjorde væsentligt punkter fra regnskabet 2017. Skolen kan
fremvise et resultat på 162 tkr. svarende til 3% Set i forhold til 2016 har tilskuddet været lidt
højere, udgifterne har skolen holdt på et stort set uændret niveau. Resultatet er
tilfredsstillende, men det er vigtigt vi får flere elever ind, hvis vi skal undgå et underskud i
2018.
ad 7. Vedtægtsændringer, skal for at kunne vedtages op på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger, så der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 27.6.2018.
Der var flertal for ændring af §10 stk. 5, §16, stk 4 og §11 stk. 4, se ændring ovenfor under
pkt 7.
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Ad 8. Uffe Bjerrum og Cilla Madsen blev begge genvalgt.
Ad 9. Helle Stagelund Olsen ønsker ikke genvalgt
Maria Vesterlund Larsen bliver 1. suppleant
Linda Jensen 2. suppleant
Ad 10 Evt.
Markedsføring blev drøftet. Vi skal ud og finde elever. Vores skal reklamere for vores
trivsel. Michael foreslog et interview med Erik Rønn.
Vi får foreløbig 3 nye i Indskoling til sommer.
Charlotte ville gerne hjælpe med julemarked, har masser af ideer, men planlægning
skal startes i september.
Michael Hedeager meldte sig til at søge sponsor til nye vinduer.
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