Dagsorden for bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 17/9-2020
Sted: Rynkeby Friskole, Tid: Kl. 17.00-19.00
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Anne, Dorthe, Maia
Afbud: Maia
1. Godkendelse af referat fra de sidste bestyrelsesmøder
Referat godkendt uden anmærkninger
2. Velkommen til Dorthe
Dorthe er ny i bestyrelsen
3. Orientering fra Rasmus – elevantal/markedsføring, økonomi, hvordan vi håndterer Corvid-19 lige nu
Vi er nu på 49 elever og da COVID-19 har forhindret div. projekter på skolen er der et større overskud i
budgettet end forventet.
I forhold til COVID-19 følger vi udviklingen tæt, og der skal reageres hurtigt med information til alle
forældre, hvis vi skulle opleve et smittetilfælde. Sundhedsstyrelsen kontaktes og der tages stilling til det
konkrete tilfælde.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten, Mette
Vi snakkede om punktet ”mobiltelefoner”, hvor lærerne har haft en pædagogisk diskussion. Der er ekstra
opmærksomhed på, hvordan de bruges i undervisningen og vi tager det løbende op på møder. Det er
også en del af elevernes trivsel og dannelse, at vi lærer dem gode mobilregler.
Vi er ved at planlægge trivselsdag og ”Krop & Sundhed” ugen, som bliver lidt anderledes end normalt
pga. COVID-19.
August-arrangementet med personale og bestyrelse var hyggeligt og blev meget positivt evalueret. Vi
skal måske huske at starte med en præsentation af bestyrelse og personale næste gang.
Positive tilbagemeldinger på generalforsamling fra personale og forældre. Godt fremmøde og god
stemning. Stor ros til hele skolen fra Erik Rønn, vores tilsynsførende.
5. Arrangementer som arbejdslørdag, Åben Skole og julemarked i dette skoleår er aflyst på grund af Covid19 situationen.
Fremadrettet skal der være et arrangement som Åben Skole, når Covid-19 tillader det igen, både fordi det
er en nem måde at tjene penge på, og det styrker også fællesskabet på skolen. Om det skal hedde noget
andet end ”Åben Skole” kan diskuteres, da vi ikke ser så mange nye elever den dag. Der er bred enighed
om, at det er et godt, samlende arrangement for hele skolen. Vi håber at kunne planlægge med noget i
foråret.
Vi undersøger muligheden for at samle nogle forældre til opsætning af nye LED-paneler, så de er på plads
inden december. RG er tovholder på det.
Vi venter til foråret med opsætning af hegn omkring skolen.

6. Hvordan skal vi som bestyrelse/forældre tjene penge til skolen i år?
Det er oplagt, at vi gør det i forbindelse med arrangementer, men det er lidt småt med det i år. Derfor
venter vi til en oplagt mulighed ved et kommende arrangement.
7. Situationen med opvaskemaskinen. Skal vi arrangere en evt. hovedrengøring af forældre?
Vores opvaskemaskine strejker jævnligt, så nu skal den skiftes ud.
Rengøringsfirmaet gør fint rent, så hovedrengøring er ikke så påkrævet nu, men kan evt. slås sammen
med et senere arrangement.
8. Videnscenter - status efter det er blevet gennemrenoveret.
Efter efterårsferien vil de ansvarlige lærere påbegynde indretning. Vi vil følge udviklingen, og det
tilstræbes at rummet står færdigindrettet i løbet af dette skoleår.
9. Der er et ønske om en voksenfest fra nogen i forældrekredsen.
Pga. COVID-19 er det ikke lige aktuelt pt.
10. Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 4. november kl. 17.00 – 19.00.

