Referat
Bestyrelsesmøde, Rynkeby Friskole den 22/2 2022
Rynkeby Friskole, kl. 16.45 – 18.45
Deltagere: Skoleleder Rasmus, medarbejderrepræsentant Mette, AMR Rune, bestyrelsesformand Maia,
Michael, Vivi, Carsten, Maria, Anne og Dorthe
Referent: Rasmus
1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt uden anmærkninger
2. Orientering fra skoleleder, Rasmus – økonomi (herunder budget) og andet aktuelt fra skolen
Rasmus orienterede om sygemelding fra Jan. Der kommer ikke en fælles besked ud til alle forældre om
dette, men der må gerne svares på spørgsmål fra forældre. Der er stadig søgning til skolen, og Rasmus
har travlt med afklarende samtaler med forældre. Regnskabet for 2021 er næsten færdigt, og der er igen
i år et rigtig fint overskud. Budgettet for 2022 viser et endnu større overskud, på trods af planlagte
nyansættelser
3. Corona-situationen pt.
Heldigvis er alle restriktioner afblæst igen, og dette er ikke længere et fast punkt på dagsordenen.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentant, Mette
Vi glæder os til en normal hverdag, hvor vi fx kan holde morgensamling igen. Dette vil fremover ligge
hver mandag morgen. Den seneste tid har selvfølgelig været meget præget af de mange Corona-tilfælde,
hvilket har givet en meget turbulent periode. Det er meget forskelligt, hvor syge folk har været, men det
har påvirket alle. Heldigvis er alle tilbage igen, så hverdagen ligner meget sig selv. Det foreslås, at
klasserne evt. kan lave en ekstra endags-tur næste skoleår, hvor der igen er mulighed for det.
5. Orientering om APV, AMR Rune
Rune gennemgik den seneste APV fra november 2021. Det ser fornuftigt ud med en høj grad af generel
tilfredshed. Der har 9. februar været besøg fra arbejdstilsynet, hvilket ikke gav anledning til nogen
anmærkninger, da vi har godt styr på alle relevante procedurer i forhold til både det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø. Dog skulle der laves en liste over de opbevarede rengøringsprodukter.
6. Elevsøgning til skolen – drøftelse af udvidelse til fire trin.
Fordele og ulemper ved at udvide skolen fra de nuværende tre samlæste klasser (trin) til fire blev
overvejet og diskuteret. Det er meget vigtigt, at vi holder fast i vores kerneværdi, som er den lave
klassekvotient med mange tolærer-timer. Samtidig er det også vigtigt, at vi får flere elever til skolen, da
det helt grundlæggende gør os mindre sårbare som friskole. Ulemper ved udvidelsen er den uro, det kan
skabe i overgangen – både blandt forældre og personale. Fordelene er bl.a., at der vil være mulighed for
et større socialt netværk blandt eleverne, de vil være tættere på hinanden aldersmæssigt på det enkelte
trin, vi vil være bedre rustet til at opfylde krav til elevtal og evt. elevfrafald og at vi igen kan få
klassekvotienten længere ned, end den er nu. Det blev enstemmigt vedtaget, at vi arbejder videre mod en

udvidelse til august 2022. Rasmus forfatter en skrivelse til forældrene om dette, og der indkaldes til et
ekstraordinært forældremøde d. 22/3 kl. 19.00 – 20.00, hvor der kan besvares spørgsmål omkring
projektet fra interesserede forældre.

7. Fondssøgning
Maria og Dorthe vil gerne hjælpe Maia. Vi vender det på næste møde.
8. Mødedatoer
Infoforældremøde d. 22/3 kl. 19.00 – 20.00
Bestyrelsesmøde d. 29/3 kl. 16.45 – 18.45 m. pizza. Ekstra fisk!
9. Evt.
Der afholdes førstehjælpskursus for alle personaler d. 3/3 kl. 16.00 – 20.00

Punkter til næste møde:
-

Skolepenge og søskenderabat
Proces omkring lønforhandling
Fondssøgning
Prioritering af større økonomiske projekter på skolen

