Referat
Bestyrelsesmøde, Rynkeby Friskole den 24/5 2022 kl. 17.00 – 19.00
Der serveres pizza!
Deltagere: Skoleleder Rasmus, medarbejderrepræsentant Mette, bestyrelsesformand Maia, Michael, Vivi,
Heidi, Maria, Anne og Dorthe.
Referent: Rasmus
1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde
Godkendt uden anmærkninger
2. Evaluering af Generalforsamling
Ganske fint fremmøde og programmet fungerede fint. Næste år vil vi komme med input til bestyrelsens
beretning på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Meget rosende tilsynsrapport fra Erik
Rønn, vores tilsynsførende.
3. Orientering fra skoleleder, Rasmus
Der er stor søgning til skolen, måske bliver vi helt op til 69 elever i kommende år fordelt på forskellige
klassetrin. Det tyder på at vi styrer mod et overskud allerede første år af udvidelsen, hvilket er langt over
forventning. Der er fastansat to nye lærere, som starter efter sommerferien. Det er meget dygtige
lærere med mange års erfaring og gode kompetencer.
Jan er stadig sygemeldt, det er endnu uvist, hvornår han kan genoptage arbejdet. Allan gør et rigtig godt
stykke arbejde på skolen, han er effektiv og god til at inddrage eleverne i det praktiske arbejde til stor
glæde for drengene i overbygningen.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentant, Mette
Evaluering af arbejdslørdag: Det fungerede rigtig fint med fordeling af arbejdsopgaver, dette vil vi
gentage næste gang. Selvom der ikke var så mange deltagere, fik vi ordnet rigtig mange ting. Vi vil
arrangere en trailer-eftermiddag inden sommerferien til at rydde op i fjerndepotet.
Der har været brugt meget energi på alt omkring ansættelsessamtalerne. Det har været en god og
grundig proces. Den kommende udvidelse fylder også meget, ikke mindst alt det praktiske.
Vi evaluerer løbende vores teststrategi, for at være sikre på at få mest muligt udbytte af dem.
5. Sommerfest 22. juni
Vi gennemgik programmet for dagen, som i store træk ligner programmet fra vi sidst afholdt
arrangementet. Bestyrelsen står for en kombineret kage/vand/ølbod.

6. Status på udvidelse til fire trin.
Vi drøftede det kommende års team- og klassesammensætning. Der kommer en fælles udmelding til alle
forældrene d. 3/6. I sammensætningen af de nye lærerteams har der været stor opmærksomhed på at få
fordelt lærerressourcerne optimalt.
7. Prioritering af større økonomiske projekter på skolen. Opfølgning fra sidst.
Vi er stadig i gang med at indhente tilbud på forskellige ting. Michael indhenter tilbud på kloakering hos
Morten (kloakmester). Rasmus sender tilbud på gymnastikgulv videre til Michael, samt papirer på
kloakering og hvad dette omfatter. Dorthes mor søger en fond til udbedring af bålhytte. Rasmus sørger
for at indhente ønskeliste omkring større projekter på skolen.
8. Skolepenge og søskenderabat.
Der har ikke været stigning i forældrebetaling siden 2015, så det er ved at være på tide med en
regulering. Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde, og Rasmus laver et oplæg.
9. Evt.
Fremadrettet vil personalet modtage en gave fra Rynkeby Friskole (og ikke bestyrelsen) ved runde
fødselsdage, jubilæer mm.
Maia undersøger videre i forhold til at få lavet et vejbump.
Vi skal lige understrege over for de cyklende elever.
Maia undersøger mulighederne for at få lavet t-shirts til alle elever.
Dato til næste møde: 16. august kl. 17.00 – 19.00.

