
Dagsorden til bestyrelsesmøde  
  
Tid: Tirsdag den 24. August 2021 kl 19-22 

  
Referat fra Skolebestyrelsesmøde d. 24 august 2021.  

 

Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Camilla Tønnesen, Anders Brixner, Anni 

Norddahl, Charlotte Thyssen, Stig Kjeldbjerg, Matthew Kennedy, Annette Pihl,  Pedro Martinez og Anne Sofie 

Rasmussen 
  
Forplejning: Anne Marie 
  

1. Orientering om økonomi og budget (Anders/Pedro): Kort gennemgang. Der gås mere i dybden næste gang.  
 

  
2. Orientering fra 
Vuggestue & Børnehave (Camilla/Annette): Børnene er ved at falde til efter sommerferien, og  der er ved at falde ro 

på hverdagen. Børnehave: 20 børn, Vuggestuen: 8 børn. 
Camilla orienterede om sidste forældrerådsmøde. Der er udarbejdet en pjece til nye familier i 

bh/vuggestuen, som er blevet godkendt. Børnehaven har også fokus på mere synlighed for forældrene 

især vha. viggo. Fremadrettet vil de forsøge at lægge møderne umiddelbart inden bestyrelsesmødet. 

Fokus på sidste møde var især på kommunikation og samarbejde mellem institution/forældre og skole.  
 
Lærergruppen: Annette: Kan berette at alle både lærere og klasser har det godt og har fået en god opstart. 

Lige nu arbejdes der med tryghed, og der snakkes meget om lejrskolen i uge 37.  
Der er godt gang i forældremøder i klasserne. Orientering omkring udeskolen.  
Charlotte tilbyder at hjælpe med med at finde “modtagerfamilier” til de nye familier på skolen. 
PR gruppen udarbejder en velkomstskrivelse til nye familier. 

 
 

Skolen (Pedro): Første skoledag forløb rigtig godt og grillaften var en succes med 130 deltagere. 

Pedro orienterede om ERFAmøde. 
Der har været fem praktikanter et par dage fra Den frie lærerskole i Ollerup. Der starter en 

virksomhedspraktikant i børnehaven fra d. 27.08 og fire uger frem. Gitte er i virksomhedspraktik i 

foreløbig 4 uger i SFO’en 15 timer om ugen. Pædagogisk dag er flyttet til  4-5 november. Der bliver kun 

behov for forældrehjælp d. 5 november. Der er lejrskole uge 37, arbejdsdag d. 4/9 og emneuge 

umiddelbart før lejrskolen. 
Legepladsen er blevet inspiceret og er blevet godkendt på nær en anmærkning på gyngestativet 

som har behov for udskiftning. Kan blive en opgave for legepladsudvalget.  
Skolen er igang med at planlæggen en tur til Grækenland for 8-9 kl. i foråret 2022 med Ann og 

Pedro.  

 



Leasing af chromebooks: skolen ønsker en ny aftale, hvor chromebooks ikke kan frikøbes efter tre 

år. I stedet lejer man chromebooken gennem sin skoletid. Bestyrelsen bakker op om ideen.  
  

3. Løbende sager (Anne Sofie) 
Rasmus (lokalrådet):  
Trakfiksikkerhed på Rudmevej: Lokalrådet ansøger om en 2 i 1 vej. Bestyrelsen havde mulighed for at komme med 

kommentarer og spørgsmål og bakker op om forslaget. 
 
Egeskovmarked: Lokalrådet har en stand. Skolen har mulighed for at bidrage, hvis der er nogle forældre som ha r lyst 

til at stille op. Bestyrelsen aftaler at satse på lørdag.  
 

Pavilion byggeri (Anders/Anne Sofie) Anders orientere 
Vi har drøftet pavillon byggeriet og med de udmeldinger, der er fra kommunen samt at børnetallet igen er 

stabiliseret, beslutter bestyrelsen at sætte udvidelsen i bero og i stedet fastholde opgradering af toilet og 

puslerum. 
 
 

4. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie) 

Evaluering af grill aften. Det var en succes. Økonomien er ikke endelig opgjort.  
Årshjul/sjaks: gennemgået. 
Fællesmøde: Mødet udskydes. 
Datoer for kommende møder + forplejning 
 
Møder i lige uger fra kl 19- 22 
 

22.09: Vickie 
01.11: Charlotte 

12.01: Stig 

07.02: Annie 

24.03: Camilla 

 

Fællesmøde 05.10 kl. 19-21: Anders og Dagny 

 
5. evt. 

  
6. evt. lukket punkt.  

  
Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue ● Rudmevej 95 -97 ● 5750 Ringe 

62 62 46 76 ● mail@rudmefriskole.dk 
www.rudmefriskole.dk 
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