10-09-2019

Referat af bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole
Ugedag

Dato

Tid

Lokale

Referent

Tirsdag

29.01.2019

18:30-21:00

Personalerum

Cilla

Ordstyrer

Mødeleder

Indkaldt: Troels, Cilla, Mona, Uffe, Michael, Carsten, Linda, Rasmus og Mette
Afbud:

Pkt.
1.

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Godkendt.
-

2.

Gennemgang af skolens
nøgletal ved skoleleder +
budget 2019.

-

Bestyrelsen går for sig selv.

-

+50.000 for 2018
Nye tal i tilskud til sps elever
Nyt elevtal: stigning i søgning af elever til
1/8-19.
Budget for 2019 klar næste uge (uge 6).
Nye elever:
1. Mads på prøve i indskolingen.
2. Magnus snak mellemtrin.
3. Malthe snak mellemtrin.
4. Noah besøg i overbygningen.
Nyt bestyrelsesmøde uden personale fra
skolen d. 20/2-19, kl. 19.00-21.00.

-

1.

Rekonstituering af bestyrelsen.

2.

Nyt punkt: Lærernes stormøde: lærere,
leder og sekretær.

Troels går af som formand og Cilla går af
som næstformand, Mona er nu formand
og Troels næstformand indtil den
kommende generalforsamling, så både
Cilla og Troels går ud af bestyrelsen ved
den kommende generalforsamling.
- Uffe fortsætter i bestyrelsen selvom
Nikoline er gået ud, men går også ud af
bestyrelsen ved kommende
generalforsamling.
Hvad kan vi gøre PR-mæssigt?
- Børnehave → fællesarrangementer →
Lederen Tove er positivt stemt for
samarbejde.
- Låner lokaler ud → private dagplejere
hver anden fredag 09.00-11.00.
- Fastelavn i Langeskovcenteret → tal med
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-

-

-

3.

Tilsyn.

4.

Løntilskud/praktik ude fra.

5.

Kommende generalforsamling

6.

Den røde tråd – hvor er vi?

7.

Evt.

centerledelsen for tilladelse til at dele
flyers ud.
Opmærksom på en
arrangementskalender → det er oppe på
lærermødet → allerede tale om
arrangementer d. 1. og 3. marts.
Vi skal i aviserne → igen kontakte div.
Aviser for både reklamer og artikler
Ekstra synlighed → reklamer + gratis
reklamer → der skal dog tænkes budget
→ tænk over hvad og hvor der skal
bruges penge på synlighed.
Sjovt → Rynkeby byfest → firmafodbold.

Erik Rønn har igen været her for at føre tilsyn,
meget positivt stemt igen → hans udtalelser må
gerne bruges til reklame.
Rikke Elbek (Emil og Aske) → ressourceforløb →
hjælpe på skolen, evt. søge fonde eller stå for
arbejdsgrupper?
- Rasmus kontakter Rikke og etablere evt.
kontakt til Christoffers far vedr.
fondssøgning.
- Tilmelding på invitationen → folk skal
aktivt melde til og fra.
- Oplæg fra Friskoleforeningen → Peter
M?
- Noget fælles inden → sammenspisning,
med eller uden børn → med børn, så
noget for børnene; film, leg, eller andet?
-

Lukket punkt

-

Lejrskolens struktur ændres til:
1. år alene på trinnet.
2. år fælles på skolen.
3. ingen lejrtur.
Evt. 3. en oplevelse /tur med klassen.

-

Mangler førstehjælpskasse i køkkenet,
der skal købes en ny → Rasmus skal
bestille en ny.

-

Ny gynge → Jan skal købe den, fået en
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pris på 5995,- → god pris for en slags
gynge.
-

Jan spørger til årgangsbilleder der ligger,
skal de hænges op? – Ramus vil snakke
med Jan.

-

Hjemmesiden → de er kommet udkast
og dette sendes på mail.
- Der er optimeret googlesøgning +
annoncer.

Ikke nåede punkter d. 29.01.19
Variable punkter:
1. Fokuspunkter 2019 (30 min)
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