Referat fra bestyrelsesmøde
Til: Mandag den 29. April 2019 kl 19-22
Deltagere: Pedro Martinez, , Mette Birk, Line Gessø Hansen, Peter Christensen, , Arne Vingum, Lars Baadegaard, Martin Nevers, Viggo Aavang, Dagny Egelund, Ann Segel, Anne Sofie Rasmussen.
Afbud fra Maria Storm, Annette Pihl
Forplejning: Anne Sofie
1. Godkendelse af referat
Referatet fra vores konstituerende møde blev godkendt.
2. Velkommen til ny bestyrelse (Anne Sofie):
- mødedatoer det kommende skoleår:
13. juni 19-21 - Peter har brød med.
21. august 19-21 - Viggo har brød med
3. september: fællesmøde med lærerne
3. oktober 19-21 - Arne har brød med.
12. november - Lars har brød med.
8. januar - Martin har brød med.
17. februar - Dagny har brød med
18. marts - Line tager brød med.
Generalforsamling er den 2. april.

-Gennemgang af forretningsorden, stemmer indhold overens? evt. Tilføjelser.
Vi gennemgik forretningsordenen og justerede i forhold til det kommende års opgaver i
bestyrelsen.
-Mulige punkter til kommende bestyrelsesmøder. Hvad vil vi gerne arbejde med?
Gennemgang af vedtægterne med henblik på opdatering af disse.
Gennemgang af foretningsorden for økonomiudvalget.
Gennemgang af lokalaftaler på ansættelser.
Antallet af pladser i vuggestuen og i børnehaven.
-Fotografering til hjemmesiden. Pedro fik taget fine billeder af os alle.
3.Økonomi og budget. (Viggo)
Det er vigtigt at holde øje med likviditetsstrømmen i skolens økonomi, da den ofte er mere retningsanvisende i forhold til økonomistyringen end månedsrapporterne, da pengestrømmen i skolens økonomi er
væsentligt for den daglige drift af skolen. Viggo har desuden haft en samtale med vores revisor med henblik på at få strammet op på serviceniveauet og få justeret på prisen.

Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue ● Rudmevej 95-97 ● 5750 Ringe
62 62 46 76 ● mail@rudmefriskole.dk
www.rudmefriskole.dk

Vi har ikke fået regnskabet for april endnu men Viggo påregner at vi lige nu kører en lidt dyr løsning, som
der skal tages hånd om inden næste skoleårs start. Det ved vi mere om når vi kender elevtallet for næste
skoleår.
Viggo arbejder desuden på at inddrive restancer fra familier, som er kommet bagud med betalingen.
Der er jævnligt interesserede familier som besøger skolen og er interesserede i at få deres børn på
Rudme Friskole.
4.Orientering:
-Vuggestuen og børnehaven (Annette)
Der starter 3 vuggestuebørn på onsdag. Vi er nu godkendt til 10 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn. Dagny præsenterede det nye forældreråd. Referatet fra forældremødet hvor
der blev valgt nyt forældreråd bliver lagt ud på hjemmesiden.
-lærergruppen(Ann)
Vi har meget at glæde os over i denne tid. Mange fødselsdage, et kommende Bhutan-forløb og et besøg på egeskov på fredag. Derudover har en lejrskole lige om hjørnet. Men det
vi måske mærker mest et børnenes ageren på kryds og tværs af alder og køn i aulaen og i
skolegården. Lærerne er glade for aulaen, hvor man som lærer får en god fornemmelse af
stemningen i børnegruppen.
-skolen(Pedro)
Pedro har en del fremvisninger. Det er godt. Derudover har skolen samtaler med kommende årspraktikanter fra den fri lærerskole. Planlægning af lejrskolen er i fuld gang. Derudover har Pedro været på kursus i den nye ferielov. Vi skal have taget stilling til hvordan vi
vil håndtere fordelingen af de midler der ad åre skal hensættes til at betale lærernes feriepenge. Det kommer Viggo og økonomiudvalget til at fremlægge et forslag til, hvordan vi
håndterer, når vi er nået længere ind i den nye lovs konsekvenser. Det kommer til at tage
et par år at lave overgangen til den nye ferielov. Friskolen laver et forslag til en drejebog
for hvordan en overgang kan se ud.
Komfuret er gået i stykker, og vi skal nok have et nyt.
Vi er kommet godt i gang med vores forårsSFO. De små er søde og de store tager ansvar
for de små. De små føler sig meget godt hjemme. Anette er virkeligt dygtig til det.
Der skete meget til arbejdsdagen.
Specialundervisningen for næste år begynder at tage form, så ansøgningerne kan komme
rettidigt afsted.
Arbejdstidsplanlægning for næste år er også godt i gang.
Der arbejdes videre med en cromebook-løsning i stedet for ipads. Bestyrelsen besluttede
at økonomiudvalget forholder sig til de økonomiske konsekvenser for skolen og forældrene
og laver en strategi for det i samarbejde med Pedro.
Cecilie har tilbudt at gennemgå og opdatere vores hjemmeside i samarbejde med Pedro.
5.Nyt fra løbende sager og Sjaks
Intet nyt fra pr-udvalget.
Rudme Ralley-sjakket: Det vælter ind med hold som ikke er fra skolen.
6.Kommende arrangementer.
- Egeskovslotsløb er afholdt, hvad skal der søges penge til? Vi brainstormede på forskellige
forslag, og Pedro hører skolens personale om forslag.
- Forårsmarked, bestyrelsen står for vin, øl og vand til aftenfesten. Arne og Peter sørger for
indkøb.
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- Heartland: intet at bemærke.
- Skoleafslutning. Forsættelse følger…
7.Evt.

8.Evt. Lukket punkt
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