Dagsorden til bestyrelsesmøde
Tid: Onsdag den 21/8 kl 19-22
Deltagere: Pedro Martinez, Annette Pihl, Mette Birk, Line Gessø Hansen, Maria Storm, Arne Vingum, Lars
Baadegaard, Martin Nevers, Viggo Aavang, Dagny Egelund, Morten Lauritsen, Anne Sofie Rasmussen.
1. Orientering om økonomi og budget. (Viggo)
Inden sommerferien fik Pedro og Pia til opgave at justere skemaet så det passede til budgettet. Det fik de
gjort inden de gik på ferie. Der er nu justeret ind så tingene hænger sammen igen.
Vi forventede den 6.7 da budgettet for næste skoleår blev lagt et elevtal på 46, og det er også det elevtal vi
har nu efter til og afgang af elever hen over sommerferien.
Efter 5. september følger Viggo og Fie op på de fripladsordninger vi har aftaler om i det kommende skoleår.
Balancen i maj udviste et underskud på 205.000. Balancen fra juni viser et underskud på 90.000. Der er
således rettet en del op hen over sommeren hvilket især skyldes færre feriepengeforpligtelser.
Vi ved endnu ikke hvordan den nye ferielov kommer til at påvirke vores likviditet.
Vi har mulighed for at etablere en kassekredit i Andelskassen, hvis vi tænker at der bliver behov for det. Der
er jo nogle omkostninger forbundet med det, så vi skal overveje om det er en god ide, men Viggo har haft
dialogen med Andelskassen for at udvise rettidig omhu. En kassekredit vil kunne sikre vores likviditet, men
kan også bruges til at forbedre forholdene på Rudme Friskole og børnehave. Det er en snak som vi skal
have taget hul på i forbindelse med en fornyet visionssnak for skolen, evt. på vores kommende fællesmøde
med personalet på skolen.

2.Orientering:
-Vuggestuen og børnehaven (Annette)
Vi har fået 2 nye børnehave børn pr. 1. august. Der er indskrevet 1 barn og vi har forespørgsel på 2 børn
yderligere pr. 1. november.
Der har været forældrerådsmøde i børnehaven. Der blev blandt andet snakket økologi, som er et ønske fra
forældre, og der blev talt om at få skab en større gennemskuelighed om hverdagen i børnehaven. Et par
forældre er gået i gang med at udarbejde en folder som kan beskrive hverdagen for nye og kommende
forældre.
Anette har samlet regninger fra en uge uden økologi og en uge med økologi for at få en fornemmelse af
prisforskellen. Det er i den stikprøve der er lavet en marginal forskel i pris, men stikprøven giver ikke
nødvendigvis et helt korrekt billede, og Anette er i gang med at undersøge det nærmere. Hensigten er ikke
at omlægge til 100 procents økologi, men at gøre noget for i højere grad at prioritere økologi i det daglige.
Der er et ønske om en pædagogisk dag i børnehaven med fokus på styrkede lærerplaner. Ønsket er at
tilrettelægge det på samme måde som vi har tradition for på skolen. Det finder Pedro og Anette ud af.
Blommetræet bliver stynet, når blommerne er faldet af træet, så det ikke bærer frugt.

Derudover har børnehaven det godt og alle er glade. Der kommer et nyt ungt menneske i stedet for Sigge,
som stopper i forbindelse med flytning til København.
-lærergruppen(Morten)
Vi har fået to nye ansigter. De siger, at de har følt sig taget imod af både børn, personale og forældre. Vi er
bare rigtigt glad og er i fuld sving.
-skolen(Pedro)
Vi har været i gang i en uge, og der sker helt vildt meget. Det er fedt at være kommet i gang. Vi har fået
meget god respons fra forældre. Undervisningsministeren har skrevet og ønsket os et godt skoleår, hvor
hun blandt andet lægger op til en belønning af friskoler, som gør en særlig indsats for børn der er udfordret
fagligt, socialt eller fysisk.
Sofias mand Malthe overtager rengøringen, da Sofia kommer til at få flere timer i børnehaven.
Ann indtræder som souschef. Pedro har brug for den sparring han kan få fra Ann, og det samler nogle af de
opgaver hun har under souschef-stillingen. Hun har ingen ledelsesbeføjelser, men er sparringspartner for
Pedro og koordinerer specialundervisningen på skolen. Det får ingen praktisk betydning for børn og
forældre. Processen omkring at udnævne Ann som souschef skulle have været vendt det i bestyrelsen først,
men der er opbakning til resultatet.
Visionen er at man i overbygningen kommer på lejrskole i både 7., 8., og 9. Der skal derfor laves en struktur
for hvordan der kan blive sparet op til lejrskoler. Det er et rul der skal i gang fra skolestart, men der skal
laves en formel for den nuværende overbygning, da de jo ikke har haft mulighed for at spare op fra
skolestart. Pedro og Morten arbejder på at lave et brev til forældre med et forslag til, hvordan man får
skabt økonomi til årlige rejser.
Forældremøder bruges til at afstemme forventninger. Lærernes årsplaner lægges ind på Viggo i takt med at
de bliver færdige.
Anette er praktikant og primært tilknyttet indskolingen og sfo’en.
Der er pædagogisk dag fredag den 20. september, hvor der er brug for forældrekræfter.

3.Nyt fra løbende sager og Sjaks (Anne Sofie)
- Musikskole, hvad gør vi?
Der var et forslag om at høre billedskolen om de kunne være interesseret i at lægger musikskolen ind under
deres forening. Fie tager kontakt til billedskolen og forhører sig om mulighederne. Line vil gerne gå ind i
arbejdet i samarbejde med billedskolen. Der er opbakning til at bakke op om musikundervisning på skolen
ved at stille rum og udstyr til rådighed.

- Orientering om nye Sjaks
Der er ved at være styr på sjaks. Og Fie er ved at have styr på hvem der er formand for de enkelte sjaks.
Arne bliver sjakformand for det nye legepladssjak.

- Orientering om legepladsrapport
Vi har fået en fejlbehæftet rapport, som pedro har klaget over. Der udarbejdes en ny og vi forventer et
kraftigt nedslag i prisen.
- Chromebook - hvor langt er vi?
Lærerne har haft en cromebook hjemme til gennemsyn, og et par børn har stresstestet chromebooken, og
både lærere og børn siger god for kvaliteten. Lige nu arbejdes der på at indhente de bedste tilbud, og der
vil være forskellige finansieringsmuligheder. Leasingprisen er ca. 30 kr. billigere end ipads pr. md. Det er
påtænkt fra 3. klasse og opefter. Viggo undersøger de økonomiske implikationer af at lave et skifte til
chromebook.

4.Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie)
- Olietank, ved børnehaven skal skiftes ud eller? (Viggo)
Der arbejdes på sagen.
- Arbejdslørdag
Arbejdslørdag den 7. september. Mette sørger for forplejning til arbejdslørdagen.

5.Evt.
Maria laver et oplæg til at booste rallyet til forårsmarkedet på næste møde.
Vi flytter generalforsamlingen til den 16. april 2020.

6.Evt. Lukket punkt

