Referat af bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 3/6-2021 kl. 19.15 - 20.30
Sted: Personalerummet, Rynkeby Friskole
Deltagere: Skoleleder Rasmus, MR Mette, Michael, BF Mona, Carsten, Maria, Anne, Dorthe, Maia
Afbud: Mona, Anne
1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde.
Referatet er godkendt uden ændringer
2. Orientering fra Rasmus – elevantal og opfølgning på økonomi.
Der er pt. 53 elever efter sommerferien, hvilket er tilfredsstillende. Der er i det reviderede budget et
beskedent overskud i indeværende regnskabsår, hvilket også er tilfredsstillende.
Tilsynsbesøg fra UVM forløb meget positivt. Der blev taget udgangspunkt i en skriftlig redegørelse fra
Rasmus, og undervisningen og redegørelsen blev grundigt gennemgået på et efterfølgende møde. Der
kan forventes en afsluttende tilbagemelding fra UVM inden sommerferien.
3. Orientering fra MR Mette: Nyt fra personalegruppen
På mandag er der intromøde i indskolingen med en del tilmeldte. Hanne, Mette og Tess er med.
Der er besøgsdag d. 11/6 på de forskellige trin
18/6 er det 9. klassernes dag.
17/6 – 23/6 er der temauge på de enkelte trin
Fagfordeling og skemalægning er vel overstået med ganske små ændringer i forhold til indeværende
skoleår.
Fordeling af kompetencetimer næste år er også på plads.
Mette præsenterede den dugfriske læsehandleplan fra skolens læsevejledere.
4. Orientering fra BF Mona:
- Bestyrelsens synlighed
- Søgning af div. fonde
Punktet udsættes til næste møde
5. Sommerafslutning på trinnene (da sommerfesten ikke er en mulighed)
Der kommer nærmere info ud til de enkelte trins forældre. Der vil være tale om et arrangement med
elever og forældre, som afholdes på skolen umiddelbart inden sommerferien
6. Generalforsamling – hvordan og hvornår?
Vi holder d. 31/8 kl. 18.30 uanset om det er nødvendigt at gøre det online. Anne, Mona og Maia er på
valg.
7. Et år med Corona: Hvad kan vi tage med os og lære af?

Punktet er på som et ønske fra lærergruppen. Det har givet ro, at forældrene ikke er med om morgenen,
da det tydeligvis har gjort eleverne mere selvstændige og selvhjulpne i morgenrutinerne. Vi debatterede
det og aftalte, at hvis forældrene gerne vil snakke sammen om morgenen er det meget fint – men det
skal ikke foregå foran skolen, da det forstyrrer eleverne og forældrene kan være vidner til følsomme
episoder med andre børn – hvilket ikke er rimeligt over for børnene.
Forældre er fremover velkomne hver fredag morgen og nye forældre den første uge, eleverne går her.
Rasmus laver et positivt skriv om ovenstående, som sendes til bestyrelsen. Det er vigtigt at understrege,
at det er meget positivt, at forældrene gerne vil snakke sammen om morgenen, blot dette ikke forstyrrer
eleverne og undervisningen.

8. Investeringer på skolen.
- 24 enkeltborde og stole købes til overbygningen i indeværende regnskabsår.
- Bålhytte trænger til udbedring af taget, Davinde savværk kunne måske være behjælpelige?
- Nyt tag på den ene længe på hovedbygningen er et større projekt, som vi vil begynde at forholde os til.
Carsten og Michael går så småt i gang med at undersøge muligheder for tilbud. Rasmus undersøger, om
der er mulighed for at indhente penge fra forsikring.
- Kloakering planlægges samtidig med taget.
9. Evt.
Punkter til næste møde: Drøftelse af tavshedspligt og kommandovej i forhold til kommunikation.
Langeskov Kræmmermarked er 17. – 18. – 19. september. Maia reserverer en stand og er styregruppe
sammen med Dorthe.
Julemarked: Vi aftaler en gruppe næste gang, der er ansvarlige. Vi afholder det d. 21/11 (og har klippeklistredag d. 19/11)
10. Dato for næste bestyrelsesmøde:
17/8 kl. 17.00 – 19.00

