
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. november 2020 

 

Deltagere: Lars Badegaard, Arne Vingum, Viggo Aavang, Dagny Egelund, Vickie Borgstrøm, Helle Lyngbak 

Anders Brixner, Charlotte Thygesen, Anne Sofie Rasmussen, Pedro Martinez, Vibeke Lykke Sørensen og 

Anne Marie Bergholdt. 

 

1. Siden sidst v. Anne Sofie: Lokalrådet har søgt og fået bevilliget 30.000kr til at lave en reklamefilm 

for skolen og børnehaven/vuggestuen har fået en ladcykel på el. 

Pedro har indgået leasingaftale om interaktive skærme til alle klasser på nær 0-1 kl. 

 

2. Orientering om økonomi og budget v. Viggo: De seneste måneder har givet et planmæssigt 

underskud, men der forventes et lille overskud når året er omme. 

 

3. Orientering fra børnehave/vuggestue v. Annette: Det går godt. Børnene er ude det meste af dagen, 

hvilket alle er glade for. Der er lavet en plan for fordeling når det bliver for koldt at være ude hele 

tiden, hvor de yngste er ude om formiddagen og de ældste om eftermiddagen. Bålhytten bruges 

meget. Alle trives fint og der er en god normering. Mette er faldet godt til i teamet. 

 

Orientering fra lærergruppen v. Vibeke: Her går det også godt. Alle har et godt indblik i hinandens 

hverdag og god faglig sparring. Børnene+ to lærere er ude i alle frikvarterer. Lærerne er tilfredse 

med de teams de arbejder i og Julie er meget glad for at være på friskolen. 

 

Orientering fra skolen v. Pedro: Den printeraftale skolen har udløber 31/12 så den skal fornyes. 

Muligheden for brug af google Drew bliver også ændret, men det er endnu uvist hvordan. 

Ift. Corona er der fortsat ingen elever eller lærere, som har været smittet. Finn har sat automatiske 

spritdispensere op flere steder på skole og i børnehaven. 

Jens er stoppet som musiklærer og skemaet er revideret, så hans timer indgår i andre fag, da der 

ikke er fundet en ny musiklærer.  

Der starter tre nye elever i januar. To til 2-3 kl. og en i 1. kl. 

Pedro og Pia er i gang med at lægge budget for næste år. 

Annette drømmer om at gøre udeskolen permanent for de små med mål om at kunne få ”De 

grønne spires flag”. 

 

4. Nyt fra løbende sager og sjaks: 

Udvidelse af børnehaven/vuggestuen: Viggo gennemgik økonomien og der er fuld opbakning fra 

bestyrelsen til at arbejde videre med planen om udvidelse. 

 



Pr- udvalg: Der er lavet en ny flot folder + plakat for Rudme Friskole, børnehave og vuggestue. Der 

er desuden planer om af få trykt flere skoletrøjer.  

 

5. Kommende arrangementer og opgaver v. Anne Sofie: Kommunen vil gerne have oplyst takster for 

næste år. Det besluttes at indexregulere med 2,5% stigning for skole og børnehave og 5% for 

vuggestuen. 

 

Der er kommet flot indbetaling på 12.500 kr. fra skolekredsen 

 

Skoleindskrivning planlægges inden jul 

 

6. Eventuelt: Det går super godt i SFO’en og børnene er glade for de mange spændende aktiviteter 

Annette laver. 

 

Referent: Anne Marie 

 

 


