Referat fra bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 20. juni 2019
Sted: Kontoret, Rynkeby Friskole, Tid: Kl. 19:00-21:00
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Medarb. repræsentant Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Maia, Anne,
Antoine, AMR Rune

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt uden anmærkninger. Der skal dog tages nye billeder…
2. Orientering fra Rasmus, elevtal og regnskab.
Der er pt. 43 elever efter sommerferien og pt. er vi i dialog med 3 nye elever. Regnskabet hænger
stadig fint sammen.
3. Mette orienterer om nyt fra personalegruppen
Mange gode elev-ture ud af huset den sidste tid. Der er mange ender, der skal afsluttes op til
sommerferien. Vi gør klar til sommerfesten og markedsdagene. Vi kiggede på kalenderen for næste år,
som næsten er gennemarbejdet. Der kan stadig være enkelte ændringer. Den endelige udgave bliver
sendt rundt.
RG informerede om sygemeldt lærer som er tilbage efter sommerferien.
4. Rune fortæller om hans position ift. arbejdsmiljø og sikkerhed
Der blev orienteret om AMO, APV og andet relevant fra arbejdet, bl.a. det videre arbejde med
sikkerhedsrundering, TRIO-møde (TR, AMR og ledelse) og opfølgning på de forskellige ting, der kommer
op i løbet af året. Vi snakkede om, at det var meget fint med fordeling af roller mellem bestyrelse og
personale.
5. Sommerfest – de sidste detaljer
Der bliver hentet grill ved Slagter Morten mandag: Mona koordinerer. Jesper (Maias mand) hjælper
med til udskæring af gris. Antoine og Thomas W. sørger for grillning af pølser, og Antoine er tovholder
på alt omkring tilberedning af pølser. Mona forhører sig i Spar om sponsorering af pølser og sørger for
indkøb af pølser.
Kirsten Milo overrækker billede 17.30 og får blomster fra skolen. RG hænger sedler op med det
modificerede program. Amerikansk lotteri skal være afsluttet senest kl. 17.00, der sælges lodsedler ind
til 16.40.
6. Julemarked – der skal laves en arbejdsgruppe (min. 3 personer), kan der stables en på benene til
sommerfesten? Der skal være to med fra bestyrelsen foruden undertegnet.

Mona forhører sig blandt forældrene til Sommerfesten, Mona, Maia og Anne er tovholdere fra
bestyrelsen. Carsten er suppleant på julemarkedsgruppen.
7. Evt. – ”Retningslinjer og regler for elever og forældre på skolen”
Der er en velkomstfolder under udarbejdelse med generelle retningslinjer og relevant info til (nye)
forældre.
Maia er i dialog med Mælkevejens bhv. i Langeskov. De vil gerne kontaktes ved arrangementer på
skolen, selvom de desværre ikke kunne deltage i cirkusforestillingen.
Der bliver hængt et banner op i Skovhuse. Michael prøver om vi kan få det sponsoreret (ca. 1000,- kr.)
Michael vil få vores store bus-streamere sat på metalplader, så vi kan få det ene op på gavlen af skolen
og det andet i Monas/Antoines have.
Er der behov for ændringer i åbningstider for SFO? Der vil efter sommerferien være åbent mandag og
torsdag fra 6.30, de andre dage fra 7.00.
Augustarrangement: Vi laver i fællesskab noget mad til grillen og finder på en aktivitet. Bestyrelsen er
tovholder på mad og personalegruppen er tovholder på en aktivitet. Forventningsafstemning bliver
udskudt til Nytårstaffel.
Forslag til næste bestyrelsesmøde: 27/8 kl. 18.30 – 20.30 er vedtaget.

