Referat
Bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 23/11-2021
Rynkeby Friskole, kl. 16.30 – 18.30
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 blev godkendt
2. Orientering fra skoleleder, Rasmus – økonomi (herunder budget) og andet aktuelt fra skolen
Budgettet for det kommende regnskabsår blev gennemgået og godkendt. Det er et budget med et godt
overskud, der vil øge vores likviditet yderligere. Der er bl.a. sat ekstra midler af til kloakering, lejrskole,
renovering af bålhytte og personalekøkken. Der er også afsat midler til en hel lærerstilling mere fra
august 2022. Der skal muligvis ansættes to lærere (80 – 100%) afhængig af elevsituation og
sammensætning.
3. Corona-situationen pt.
Ingen nye retningslinjer pt., men vi afventer, hvad der bliver meldt ud. Der har endnu ikke været
smittekæder på skolen, og vi håber det bedste.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentant, Mette
Juleklippe-dagen blev afholdt og forløb rigtig fint. Det kan godt mærkes, at der er flere nye elever i
klasserne. Der er udarbejdet en APV på en pædagogisk dag, hvilket Rune vil fortælle om på
bestyrelsesmødet d. 18. januar.
Fordeling af personalet på fx arbejdslørdage og julemarked skal planlægges efter, hvordan det passer de
enkelte personaler bedst.
5. Generel forventningsafstemning
Vi snakkede om de forventninger, vi kan have til hinanden imellem personale og bestyrelse. Det er vigtigt,
at det pædagogiske arbejde overlades til det pædagogiske personale. Vi er alle enige om, at vi har fokus
på et åbent og tillidsfuldt samarbejde.
Hvis der har været forældrehenvendelser til bestyrelsen, skal Rasmus sørge for at orientere bestyrelsen
efterfølgende om det videre forløb, så de ved, hvordan det lander.
Specielt ved trivselsmæssige udfordringer er det vigtigt, at forældrene bliver rigeligt informeret.
6. Elevsøgning til skolen – hvordan håndteres dette?
Der er fortsat stor elevsøgning til skolen, hvilket gør at vi må forholde os til fremtidens inddeling. Vi
diskuterede fordele og ulemper ved at udvide skolen med et ekstra trin. Det er vigtigt, at vi bibeholder de
små trygge klasser med god lærerbesætning og at klasserne ikke bliver for store, helst 17-18 elever.
Der er mange ting, der skal overvejes i denne sammenhæng. Det vendes i lærergruppen og det tages op
igen på næste bestyrelsesmøde

7. Støtteforening
Det er lidt udfordrende at få støtteforeningen på benene. Den henlægges på ubestemt tid.
8. T-shirts
Maia foreslår, at alle nye elever modtager en t-shirt med skolens logo. I første omgang vil alle elever blive
tilbudt en T-shirt til årsskiftet. Hvis man er interesseret, skal der afleveres en seddel med ønsket størrelse.
Maia og Michael bestiller 100 T-shirts i div. størrelser.
9. Fondssøgning
Rasmus spørger NEF, hvordan der kan ansøges om tilskud til etablering af internet-netværk på skolen.
”Gadeidræt” kan komme forbi og give inspiration til forskellige udendørs aktiviteter. Det vendes i
personalegruppen.
Michael vil undersøge, om der kan komme en håndværker forbi og give et bud på, hvad der kan betale
sig at gøre ved gymnastiksalen. Kan gulvet laves og hvad kan/skal der laves for at det giver mening.
10. Evt.
Rasmus sørger for at bestille mad til Nytårstaffel d. 11/1 kl. 16.30.

Punkter til næste møde:
Status på fondssøgning.
Lønforhandlinger kommer på et møde i marts.

