Referat fra bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 17/8-2021
Sted: Rynkeby Friskole, kl. 17.00-19.00
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Anne, Dorthe, Maia
Afbud: ingen
Referent: Rasmus
1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde.
Referatet er godkendt uden anmærkninger
2. Orientering fra Rasmus – elevantal/markedsføring, økonomi, hvordan er den nye skolestart gået.
Vi har pt. 52 elever, budgettet holder bedre end forventet og der er en sund og god økonomi pt.
Skolestarten efter sommerferien har været energisk og positiv, Camilla, som er barselsvikar for Tenna,
har haft en god opstart. Skolen har fået en invitation til Folketinget, hvor vi skal komme med et oplæg
omkring vores inklusionsindsats. Rasmus laver et oplæg.
3. Formanden informerer om generalforsamling.
Dagsorden blev gennemgået. Der er kommet forslag i forhold til arbejdslørdag og andre ting, så der
bliver sendt en ny dagsorden ud d. 21/8. Vi talte om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der gerne ville stille op
igen, og hvilke forventninger der er til bestyrelsesmedlemmerne generelt.
4. Formanden informerer kort om julemarkeds planlægning.
Mona er ved at få informeret de relevante forældre, der kan hjælpe til. Der er gudstjeneste i kirken kl.
13.00. Måske kan nogle elever underholde med et julekor. Elevrådet kan lave en bod, men det er vigtigt
at der er et juletema, så det ikke bliver et ordinært loppemarked.
5. Formanden orienterer – hvordan går det med fondsøgning, synlighed af bestyrelsen, mv.
Mona har talt med et par forældre omkring søgning af fonde og puljer.
6. Maia og Dorthe informerer kort om Langeskov markedet.
Vi har fået en stand i en hovedgade, hvor der i en pavillon deles flyers ud, og forbipasserende kan stille
spørgsmål til skolen. Vi gør det helt enkelt og udvalget har tydeligvis styr på det. Maia bestiller visitkort.
7. Orientering fra medarbejderrepræsentanten, Mette.
God opstart på alle trin med mange ryste-sammen aktiviteter. Det overvejes om indskolingens infomøde
afholdes i starten af skoleåret. Der er arbejdet med en del af skolens procedurer af lærergruppen, der er
dog ikke de store ændringer. Vi skal fremadrettet have en årlig læsedag, vi afholder den første gang
onsdag d. 14. september.

8. Debat omkring opfordring til at forældresnak skal foregå udenfor skolens matrikel ved parkeringspladsen
ved søen.
Vi talte om, hvad der er af fordele og ulemper ved ovenstående. Det virker til, at forældregruppen har
taget godt imod det nye tiltag og viser forståelse for det.
9. Tavshedspligt og kommandovej i forhold til kommunikation.
Vi debatterede vigtigheden af, at der henvises til de relevante personaler, når forældre henvender sig – fx
til bestyrelsesmedlemmer. Hvis forældre ringer med spørgsmål om ting, der foregår i skoletiden, giver det
bedre mening, at de henvender sig til de lærere/pædagoger, der er involveret.
Det er vigtigt, at vi er meget opmærksomme på, at elever ikke overhører, hvad der bliver talt om
derhjemme.
10. Evt. –
Der er et ønske om, at mellemtrinnets madpakker kan komme i køleskabet, hvilket der arbejdes videre
med.
Hvornår skal næste bestyrelsesmøde afholdes?
Næste bestyrelsesmøde fastlægges efter generalforsamlingen. Her bestiller Rasmus pizzaer til mødet
Punkter til næste møde:
-

Kommunikation omkring større konflikter på skolen.
Drøftelser omkring kommandovejen på skolen

