Referat bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 11/8-2020
Sted: Rynkeby Friskole, Tid: Kl. 18:30-20:30
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Anne, Antoine, Maia
Afbud: Antoine
1. Godkendelse af referat fra de sidste bestyrelsesmøder
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra Rasmus – elevantal/markedsføring økonomi hvordan vi håndterer Covid-19 efter ferien
Vi er pt. på 49 elever, hvilket er meget tilfredsstillende. Budgettet bliver holdt, og vi får igen i år et pænt
overskud, hvilket yderligere vil styrke vores likviditet. Hjemmesiden er blevet opdateret og efterhånden
er det kun billedgallerierne, der trænger til en opdatering. Der skal tilføjes en passage om undtagelse for
mobiler om onsdagen. Vi har fået lavet en masse nye foldere til uddeling. Til efteråret kommer der en
avisartikel med fokus på, at vi uddanner fire læsevejledere.
Charlotte Momberg er blevet ansat i en 32% stilling, og er en stor kapacitet inden for dansk. Tess er
ansat med 37% i SFO og 63% i skoledelen. Martin er sat op til 57% i SFO. SFO er blevet opprioriteret i år,
så der altid er godt bemandet, når eleverne har fri.
Torpsgaard Erhvervsrengøring tager sig fremover af rengøring af skolen.
COVID-19 reglerne er lempede, men vi skal stadig overholde nogle regler omkring håndhygiejne og
afstandskrav. Vi følger udmeldingerne tæt. Rasmus kontakter Friskoleforeningen omkring tiltag.
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten, Mette
God, rolig opstart på de forskellige trin. Der blev orienteret om Kompetenceteamets mange kurser i år.
Den generelle procedure omkring kompetenceteamet blev gennemgået.
Vi gennemgik vores antimobbepolitik, hvor en udarbejdet strategi for digital mobning er blevet
integreret.
4. Generalforsamling - på valg er Michael og Carsten og 2 suppleanter: Maria og Antoine
Rasmus udarbejder en dagsorden, som sendes ud inden weekenden. Der tages billeder efter den
afholdte generalforsamling. Mona spørger nogle forældre om hjælp til kagebagning. Vi sørger for at
overholde alle hygiejne-regler.
5. Retningslinjer og regler for mobiltelefoner - opfølgning fra sidst
Punktet har været oppe på et lærermøde, hvor vi drøftede regler og retningslinjer. Der strammes op
omkring indlevering og udlevering af mobiler. På næste lærermøde tages den pædagogiske brug af
mobiltelefoner op.
6. Der er et ønske om en voksen-fest fra nogen fra forældrekredsen, da der ikke har været arrangementer
med skolen, som der plejer pga. COVID-19. Er det noget som man kan stables på benene og hvordan?
Der er forslag om at lave et helt uhøjtideligt forældrearrangement på skolens udendørs arealer. Dette
vil bestyrelsen arrangere inden for de næste 14 dage!

7. Julemarked – kan vi afholde dette og hvordan skal rammerne være ift. COVID-19?
Vi afventer COVID-19 udmeldinger, inden vi beslutter noget. D. 15/9 tager vi stilling til, om vi stadig
afvikler det.
8. Personale/bestyrelsesarrangement d. 19/8 kl. 16.30 – 20.30.
Rasmus sørger for kød og grill. Mona arrangerer tilbehør.
Vi laver turnering i stigegolf, kongespil og mikado/Kæmpe-kaste-gris. Carsten udarbejder
turneringsplan.
9. Evt.
Vi tager stilling til afholdelse af arbejdslørdag (26/9) senest d. 4/9.
Næste bestyrelsesmøde: 17/9 kl. 17.00-19.00

