Referat
Bestyrelsesmøde, Rynkeby Friskole den 29/3 2022
Rynkeby Friskole, kl. 16.45 – 18.45. Der er pizza undervejs!
Deltagere: Skoleleder Rasmus, medarbejderrepræsentant Mette, bestyrelsesformand Maia, Michael, Vivi,
Carsten, Maria, Anne og Dorthe. Karen deltager under regnskabsgennemgang.
Referent:
1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde
Godkendt uden bemærkninger
2. Gennemgang af regnskab 2021
Karen gennemgik regnskabets nøgletal. Der er et overskud på 180 tkr., hvilket er meget tilfredsstillende.
3. Orientering fra skoleleder, Rasmus
Allan Eriksen vil hjælpe med praktiske ting, så længe Jan er sygemeldt.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentant, Mette
Alle trin er ved at planlægge overnatning på skolen.
Vi arbejder med at blive mere bæredygtige, og er nu tilmeldt Kerteminde Kommunes affaldssortering.
Vi er opmærksomme på elevernes brug af smart-watches, men det opleves ikke som et problem.
Fra august er der en ny overenskomst (OK21), hvilket betyder, at der skal udarbejdes en ”skoleplan”.
Meget af indholdet har vi allerede taget stilling i vores lokalaftale.
Mette er tovholder på udarbejdelsen af en matematik-handleplan, som er undervejs.
5. Generalforsamling 6. april
Erik Rønn, vores tilsynsførende, har været på tilsynsbesøg på skolen mandag og tirsdag. Han deltager
også til Generalforsamlingen, hvor han vil gennemgå tilsynsrapporten i hovedtræk.
6. Status på udvidelse til fire trin.
Der er ved at blive udarbejdet stillingsopslag til de nye stillinger. Vi debatterede, hvordan vi bedst muligt
kan kvalificere hele ansøgningsprocessen. Allan Eriksen vil være behjælpelig med de praktiske opgaver i
forbindelse med etablering af de nye lokaler.
7. Proces omkring lønforhandling
Vi vil starte processen op allerede i september. Leder og bestyrelse snakker først sammen, hvorefter TR
og leder snakker sammen midt i september.
8. Prioritering af større økonomiske projekter på skolen. Se bilag ang. gulv i gymnastiksal.

Vi indhenter et tilbud mere på gulvet i gymnastiksal og tager stilling til det. Gymnastiksalen trænger også
generelt til en opfriskning.
Vi skal have lavet kloakering i år, hvilket der er sat penge af til.
Der skal indhentes tilbud på maling af facade og reparation af tag.
Entreprenørgaarden i Munkebo kunne være interessante i forhold til kloakering. Samt Morten, der
tidligere har været ind
Tag: Trier i Kerteminde.
9. Fondssøgning
Maia, Maria og Vivi snakker sammen
10. Skolepenge og søskenderabat
Udsættes
11. Mødedatoer
Fastlægges efter generalforsamlingen. Det foreslås d. 24/5 kl. 17.00
12. Evt.

Punkter til næste møde:

