Referat
Bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 27/9-2021
Rynkeby Friskole, kl. 16.30 – 18.30
Der indledtes med pizza.
Deltagere: Skoleleder Rasmus, medarbejderrepræsentant Mette, bestyrelsesformand Maia, Michael, Vivi,
Carsten, Maria, Anne og Dorthe
Referent: Rasmus
1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt uden anmærkninger
2. Orientering fra skoleleder, Rasmus – økonomi og andet aktuelt fra skolen
Ikke de store ændringer i den økonomiske situation siden sidst, det ser rigtig fornuftigt ud. Vi er pt. 53
elever på skolen, hvilket er lidt mere end oprindeligt budgetteret med.
3. Orientering fra medarbejderrepræsentant, Mette
Vi holder trivselsdag i morgen for hele skolen. Vi er ved at udarbejde en APV for skolen, hvor alle
personaler udfylder et skema omkring det psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejdes der med på en
kommende pædagogisk dag i november, hvorefter Rune (AMR) vil deltage på et bestyrelsesmøde.
4. Evaluering af generalforsamling
Den forløb rigtig fint med et udmærket fremmøde.
5. Evaluering af Langeskov Kræmmermarked
Forældretilmelding til arrangementet forløb lidt trægt til at starte med, men efter opfordring på mail
endte mange med at melde sig til. Der er vagter på mellem kl. 9.00 – 18.00 lørdag og søndag og fra
15.00 – 18.00 fredag. Det var en rigtig fin stand, hvor mange mennesker kiggede forbi og vi har mulighed
for at have den samme plads igen næste år. Det er godt, at skolen viser flaget ved sådan en lokal
begivenhed.
Det overvejes, om vagterne skal fordeles ligeligt mellem trinnene næste år – vi kan være ude i god tid
inden forældremøderne i august.
6. Evaluering af arbejdslørdag
Stort fremmøde med super positiv stemning. Der blev nået rigtig mange ting, samtidig med at der blev
snakket på kryds og tværs mellem forældre. Vi vil fremover prioritere, at der er en lærer med på hver trin.
Ellers vil arbejdslørdagen fortsætte i sin nuværende form.
Der har været andre dage på skolen, hvor forældrene har hjulpet med; fx til opsætning af LED-lys på hele
skolen. Vi kunne indkalde til ”projektdage”, hvor der med udgangspunkt i et konkret projekt indkaldes en
mindre gruppe forældre med relevant erfaring til en arbejdsdag.
7. Afklaring om kommandovej ift. kommunikation

Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne henviser til de relevante lærere, hvis der kommer
henvendelser fra bekymrede forældre om ting i skolen. Kun hvis forældre ikke oplever sig hørt af hhv.
lærere og ledelse, kan det komme på tale at tage situationer op på bestyrelsesniveau. Rasmus laver et
skriv om ovenstående, som lige læses igennem af bestyrelsen inden det sendes til forældrene.
8. Vejbump
Da der kan være bilister, der kører meget stærkt udenfor skolen, undersøger Rasmus, om der kan komme
vejbump op. Kommunen kontaktes.
9. Fondssøgning
Maias mand, Jesper, vil gerne bidrage til at formulere nogle ansøgninger. Lærerne drøfter hvilke ønsker,
der kunne være til fondssøgning. USB-stikket med tidligere ansøgninger indhentes fra Mona. Dorthe
undersøger mulighed for at søge ved ”gadeidræt”.
10. Mødedatoer
Næste bestyrelsesmøder er 23/11 og 18/1 - begge dage kl. 16.30
11. Evt.
Vi snakker generelt elevtal på skolen næste gang. Hvordan forholder vi os til, at der er søgning til skolen –
hvilket er positivt – når vi samtidig gerne vil bibeholde de små rammer omkring klasserne. I forlængelse
af denne snak talte vi om hvilken rød tråd, der er vigtig at bibeholde ved overgang mellem trinnene, så
overgangen ikke føles for drastisk.

Punkter til næste møde:
-

Generel forventningsafstemning
Fondssøgning
Elevtal
Støtteforening
T-shirts

