Dagsorden for bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 10. september 2019
Sted: Kontoret, Rynkeby Friskole, Tid: Kl. 19:00-21:00
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, medarbejderrepræsentant Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Maia,
Anne, Antoine
Afbud: Antoine

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
2. Orientering fra Rasmus, elevtal og regnskab og personale situation
Vi er nu 50 elever på skolen, og der er fortsat stor søgning. Vi styrer mod et solidt overskud for 2019.
Tess og Camilla bliver begge sat op fra 80 til 100% ansættelse for at få flere lærere i undervisningen.
Dette får effekt fra 1/10 2019.
3. Orientering fra forældremøde i overbygningen (Mona orienterer)
Der var mange forældre, der bød ind med hjælp til mange ting; praktiske ting på skolen og søgning af
fonde og sponsorater. Der bliver lavet flæskestegsburgere til julemarkedet af forældre!
4. Evaluering på personale- og bestyrelsesarrangement
Alle var enige om, at det var et rigtig godt og hyggeligt arrangement, som vi gerne vil gentage næste år.
Super stemning og mange gode snakke.
5. Godkendelse af personalepolitik (Mette orienterer), bestyrelsen skal underskrive den.
Mette orienterede om vores personalepolitik og de små ændringer, der er tilføjet. Den tages op hvert år
og underskrives af bestyrelsesformand, skoleleder og TR (hvis der er ændringer).
6. Godkendelse af IT-strategi og anti-mobbestrategi
Anti-mobbestrategi: Vi vil fremadrettet have endnu mere fokus på digital mobning, da sociale medier
generelt er en voksende platform for konflikter/chikane/mobning. Dette vil blive drøftet i forbindelse
med den kommende revision af anti-mobbestrategien.
Ingen bemærkninger i forbindelse med vores IT-strategi. Det blev drøftet, at der også fra forældrenes
side skal være fokus på børnenes netetik – ikke mindst for at støtte op om skolens holdning til den gode
tone på nettet.
IT-strategien bliver også lagt på skolens hjemmeside.

7. Arbejdslørdag, maling af facade (ønske fra forældre) – økonomi ift.
Det er pt. for vådt til, at vi kan male udvendigt. Vi vil tage det op igen, når vi nærmer os sommeren og
det er tørt nok til det. Der er plads i budgettet til det.
Mona forhører sig ved udvalgte forældre om kagebagning.
8. Langeskov marked – hvad skal vi have med som sælger skolen? Rynkeby Børnehus står ved siden af
med ansigtsmaling og en kort film.
Vi vil dele foldere og velkomstbrochurer ud. Rasmus sørger for rigelige tryk af brochurer til vores stand.
Skolens profilvideo vises på en fladskærm tilsluttet en bærbar. Vi har en flødebollekastemaskine til
børnene. Man kan tilmelde sig vores støtteforening på markedet. Der kommer en flyer om vores
julemarked. Der er også T-shirts til salg.
9. Julemarked – kort orientering fra vores julemarked planlægningsmøde
Alle trin har meldt sig på banen med tiltag. Der er styr på det.
10. Fonde – Rasmus og undertegnet har holdt møde med NEF-fonden
Mona og Rasmus orienterede og vi arbejder videre med det.
11. En løsning så vi har vores egen grill til sommerfesten
Det er meget svært med vores nuværende lånegrill, da den er meget uhåndterlig. Vi undersøger, om vi
kender én, der kan lave en grill til os, eller om vi skal købe vores egen.
12. Evt.
Der er ønske fra mellemtrinnet, om børnene kan komme på et førstehjælpskursus. Maia og Mona
undersøger mulighederne.
Næste bestyrelsesmøde ligger mandag d. 28/10 kl. 18.30 – 20.30

