Referat af bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole
Ugedag

Dato

Tid

Lokale

Referent

Mandag

19-11-2018

18:30-20:30

Personalerum

Troels

Ordstyrer

Mødeleder

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

Pkt.

Dagsorden

1.

Godkendelse af referat fra
sidste møde (5 min)

2.

Gennemgang af skolens
nøgletal ved skoleleder (10
min)

3.

Status på SFO bemanding

4.

Julemarked – Hvad skal vi have
klaret inden ?

Referat
Godkendt og underskrevet af alle.
- Lokallønstillæg forhandlet på plads med
lærerne for 2019. Vi holder os til vores
lønpolitik som siger at vi vil aflønne vores
lærere ud fra en standard folkeskolelønning.
- Balancen for året 2018 viste ved udgangen
af oktober stadig et lille plus ultimo 2018.
- Elev i indskolingen giver større opgaver end
skolen kan klare. Så der arbejdes på en
anden løsning hvor eleven placeres på en
skole der kan rumme eleven.
- Nuværende elevtal er 42.
- Christian er tilbage fra barsel.
- Charlottes praktik er forlænget frem til
31/3-19.
- Der er startet en ny 1. klasse uge 43.
- Stillingen er slået op internt. Der er dialog
med en tidligere vikar (Tess) omkring
stillingen. Der er opbakning fra den
nuværende lærerstab omkring den aktuelle
kandidat. Martin skal høres vedr valg af Tess.
Bestyrelsen har ingen kommentarer til
valget. Vi har tillid til at Rasmus og lærerne
har fundet den bedste kandidat.
- Klippe/klistre værksted. Der mangler nogle
tovholdere. Der skal bruges sakse, lim,
perler, tråd og nåle. Kan vi få lærerne til at
hjælpe til i værkstedet. Mette vil prøve at
hære lærerne om de kan hjælpe med at
dække opgaven.
Kan vi få elever fra overbygningen til at være
med i værkstedet ? (Kristian og Camilla)
- Rasmus sørger for at få averteret i
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lokalaviserne så julemarkedet kommer bredt
ud til borgerne i nærområdet.
- Mona vil omdele sedler i den lokale
børnehave.
-

5.

Ekstraordinær generalforsamling

6.

Info kursus for nye
bestyrelsesmedlemmer

7.

Evt

- Dato: 11/12 kl. 17:00 – 17:30. For at sikre vi
har så mange forældre med som muligt med
afholdes der forældrekaffe fra 15-17. Og
umiddelbart efter afholdes
generalforsamlingen kl 17:00 – 17:30. Eneste
punkt på agendaen er at vælge et
bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Rasmus skriver en indkaldelse. Bestyrelsens
årshjul vedhæftes så forældrene kan se hvor
få opgaver bestyrelsen sidder med. Resten
skal forankres i de enkelte udvalg.

- Løs snak om hvad introduktionskurset
indeholdt.
- Hjemmesiden er i gang med at blive
udarbejdet og planen er er den nye
hjemmeside kommer i drift ultimo 2018. Der
kommer samme design på hjemmesiden så
den passer med busreklamen. Der skal
kigges på en markedsføringsplan for
hjemmesiden. Rasmus arbejder videre med
erhvershjemmesider.dk for at få
gennemarbejdet hjemmesiden og
synligheden på nettet (google).
- Mobbepolitikken (udsendt af Mette) blev
godkendt.
- Informationsmøde omkring friskolen
afholdes igen i det nye år 26/2-19 kl 19-20.
- Mette ville gerne have information omkring
hvilke forventninger vi har til personalet
fremadrettet i forhold til
opbakning/tilstedeværelse på fx
Kræmmermarkeder og lignende.
- Næste ”alm.” bestyrelsesmøde aftales
11/12-18 efter den ekstraordinære
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generalforsamling.
- HUSK: Nytårstaffel 22/1-19 16:30.
Indkaldelse kommer i starten af det nye år.
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