Dagsorden for bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 15/4-2021
Sted: Rynkeby Friskole, Tid: Kl. 19.15-20.00
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Anne, Dorthe, Maia
Afbud: Maia, Maria

1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde.
Referat godkendt
2. Orientering fra Rasmus – elevantal/markedsføring, økonomi, Coronastatus mm.
Ikke så meget nyt om økonomien, kvartalsregnskabet ser rigtig fint ud. Der er tydeligvis en øget interesse
fra nye forældre og vi har mange henvendelser om pladser til elever.
Vi har en ny tysklærer i stilling til august, vedkommende har undervisningserfaring fra Refsvindinge
Friskole.
3. Formanden informerer – hvordan forholder vi os til arbejdslørdag her den 8. maj, det vil være godt hvis
vi kan holde socialt arrangement i hver klasse inden sommerferien så frem forsamlingsforbuddet tillader
dette.
Vi kan ikke holde arbejdslørdag d. 8. maj pga. Corona, så denne aflyses. Vi kan afholde generalforsamling
online, hvis det er nødvendigt, men kan også udskyde det til en fysisk generalforsamling til fx august.
Dette tages op på næste møde sammen med sommerfest.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten, Mette
Corona fylder stadig meget på skolen, og der bruges meget tid og energi på at koordinere alting hele
tiden, så alle retningslinjer overholdes. Trods frustrationer er der god og positiv stemning i
personalegruppe, folk er gode til at være ærlige og støttende – og vi er gode til at grine sammen.
Testning på skolen fungerer upåklageligt.
Der har været MUS og TUS i marts april, hvilket har været positivt og konstruktivt.
CK og RG er i et udvalg, der tager stilling til en fejring af skolens 45 års fødselsdag til august.
Der snakkes en del om næste skoleårs planlægning, PPR-situationen i kommunen presser lærerne i
forhold til div. deadlines.
Der blev afholdt pædagogisk dag i tirsdag, hvor vi havde en konsulent ude og holde et oplæg om
konflikthåndtering og -løsning. God dag med gode input.
Der blev spurgt ind til fondssøgning, hvad status er pt.? På næste bestyrelsesmøde vil vi gerne have et
punkt om Corona-situationen; hvad kan vi lære af vores erfaringer og måske benytte os af?
5. Evt. – Hvornår skal næste bestyrelsesmøde afholdes?
Vi prøver Odense Skolefoto til september i stedet for Dansk Skolefoto.
Næste bestyrelsesmøde bliver 3/6 kl. 19.15-20.30.

