Referat af bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 6. maj 2019
Sted: Kontoret, Rynkeby Friskole, Tid: Kl. 19:00-21:00
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, medarbejderrepræsentant Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Maia,
Anne, Antoine
1. Bestyrelsen har konstitueret sig med Mona som formand og Michael som næstformand. Underskrift af
brev til forældrekredsen da det skal bruges som referat for konstitueringen til banken.
Referatet fra generalforsamlingen med ny konstituering blev underskrevet af den nye bestyrelse.
2. Billeder til hjemmesiden. Martin kommer og tager billederne.
Rasmus tog fine billeder af den kønne bestyrelse.
3. Mona siger noget om retningslinjer for bestyrelsen på Rynkeby Friskole.
Mona fremlagde retningslinjer for bestyrelsens arbejde. Bl.a. hvor vigtigt det er at adskille
forældrerollen fra bestyrelsesrollen og bakke op om skolen på alle planer.
Evt. uenigheder skal altid tages i det rette forum.
Bestyrelsesbeslutninger tages altid på møder og ikke på mailkorrespondancer.
4. Forventningsafstemning mellem ansatte og bestyrelsen. Mette taler på vegne af de ansatte.
Personalet udtrykker stor tillid til den nye bestyrelse og glæder sig til at få ro på bestyrelses-situationen.
Der er mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne kan komme på kursus i bestyrelsesarbejdet. Rasmus
tilmelder bestyrelsesmedlemmer til kursus i Kværndrup d. 4/6 fra 17.00-20.00.
Vi laver forventningsafstemning på et fyraftensmøde i august fra 16.30 – 19.00 med spisning.
5. Mette – nyt fra personalegruppen.
Vi drøftede, hvad punktet konkret skal indeholde. Mette skal blot orientere lidt om, hvad der rører sig af
ting for tiden og ikke nødvendigvis indhente oplysninger rundt ved de forskellige personalegrupper. Lige
nu er det tid til elevplaner med deraf følgende tests og prøver. Der er et ønske om, at Rune som AMR er
med til et møde en gang om året, gerne ved førstkommende bestyrelsesmøde.
6. Rasmus – status på nøgletal.
Der ser rigtig fornuftigt ud. Der er stadig stor søgning til skolen fra nye elever, hvilket gør at vi skal
koordinere de nye optag af elever.
7. Hjælp til betaling/tilskud.
Mona orienterede om punktet. Vi skal have drøftet de generelle retningslinjer fremadrettet.
8. Markedsføring og de sociale medier, vi skal have en Facebookansvarlig til at administrere vores
Facebook profil.

Maia stikker en finger i jorden ved Mælkevejens børnehave for at høre, om de kan være med til
cirkusforestilling i indskolingen. Rasmus sender et forslag til prioritering af PR-indsatsområder rundt til
bestyrelsen.
9. Arbejdslørdag.
Der skal handles ind til morgenmad ved Spar. Mona og Maia er ansvarlige, Rasmus melder antal ud til
tovholderne.
10. Marked/Langeskov centret 26 maj kl. 10-14.
Mona har forhørt Tess, om SFO kunne producere noget kreativt til boden. Maia stiller op sammen med
Mona, og de forhører sig i forældregruppen til arbejdslørdag.
11. Sommerfest.
Program kommer ud til forældre. Forældrene skal melde sig til kageboden (hvor bestyrelsen ellers plejer
at stå)
12. Evt.
Nyt møde blev aftalt til d. 20/6 kl. 18.30 – 20.30

