Referat for bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 11/1-2021
Sted: Zoom møde, Tid: Kl. 20.00-20.45
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Anne, Dorthe, Maia
Afbud: Maria

Mona startede bestyrelsesmødet med at takke for et godt samarbejde i året 2020.
1. Godkendelse af referat fra de sidste bestyrelsesmøder, Rasmus sender det ud fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra Rasmus – elevantal/markedsføring, økonomi, virtuel undervisningsform, hvordan vi
håndterer Covid-19 lige nu
Der er god stemning ved onlineundervisningen på alle trin, stort set alle elever er på hver dag. Det er
indtrykket, at der er opbakning fra forældrene til hjemmeundervisningen. Vi har på nuværende tidspunkt
46 elever og forventer et overskud på ca. kr. 230.000. Der er regnskabsgennemgang med revisor,
formand og Carsten (inkl. Rasmus, Karen og TR Mette) den 3. marts. Næste års budget er med et noget
mindre overskud grundet nedskæring i specialundervisningstillægget, og vi budgetterer med 52 elever.
3. Information om hvordan man valgte at håndtere Corona situationen inden jul
Der var ikke brug for yderligere spørgsmål til håndteringen inden jul. Der var fuld opbakning til, at den
var håndteret korrekt. Rasmus og formand har været i kontakt 1-2 gange om ugen under hele Corona
forløbet – dette fortsætter i det nye år.
4. Formanden informerer - Juletræet står januar måned ud. Dem, som satte det op, tager det ned. Så skal
der lige være styr på, hvordan det kommer væk. Der efterspørges en tilbagemelding på belysningen har man mærket nogen forandring på de enkelte trin?
Rasmus fortalte, at nye forældre har lagt mærke til den nye belysning under rundvisning på skolen.
Derudover glæder vi os over, at belysningen har stor betydning for eleverne i den daglige undervisning i
klasserne, da den har en kvalitet og styrke på højde med dagslys.
5. Orientering fra medarbejderrepræsentanten, Mette
Mette har kort nået at snakke med nogle af de andre lærere om, hvordan det går, når man nu underviser
online. Der er generelt hele vejen rundt en god stemning – dog skal der ikke være nogen tvivl om, at det
ikke kan stå mål med den normale undervisning, og man glæder sig til at få eleverne tilbage på skolen,
når dette er muligt. Der er vigtigt, at alle får hilst på hinanden hver dag, så alle har en eller anden form
for kontakt til hinanden under disse tider.

6. Hvordan fungerer den nye opvaskemaskine? Hvordan går det i SFO?
Intet nyt – da eleverne er hjemsendt for tiden og ingen benytter sig af pasningsordningen.
7. Forslag – nytårstaffel rykkes til maj/juni måned, da det er aflyst pga. Corona – måske en god måde at
afslutte skoleåret på?
Tages op når tiden nærmer sig.
8. Generalforsamling er den 13/4 – måske skal vi indenfor kort tid tage stilling til om den skal flyttes.
Der er taget til stilling til dette – generalforsamlingen flyttes til enten sommerfesten eller i starten af det
nye skoleår.
Arbejdslørdag er først den 8. maj.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om dette bliver til noget eller ej. Det er dog sikkert, at det ikke bliver
samme omfang som ved tidligere arbejdslørdage.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til den 8/2 – med forbehold for ændringer i forhold til nye
udmeldinger.

