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Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2019 
 
 
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. 
 
 
 
Anne Sofie bød velkommen og fortalte lidt om hvad der er sket siden sidste møde. Vi har afholdt fælles-
møde med personalet, vi har holdt en arbejdsdag med pænt fremmøde og Pedro takkede for alt det ar-
bejde, der er blevet gjort, og Viggo og Anne Sofie har mødtes og lavet aftaler med familier, som har be-
hov for økonomisk friplads. Skolen har også givet den afgående præst en gave som tak for det gode sam-
arbejde. Peter Bendix (friskoleforeningen) har skrevet til skolerne for at orientere om regeringens forslag 
til at reducere koblingsprocenten fra 76 til 71 procent. Samtidig indeholder forslaget en pulje til udkants-
skoler som har til hensigt at friholde landsbyskoler for en sænkning af tilskud. Forslaget gælder fra 2021.  
 
 
 
1.Orientering om økonomi og budget. (Viggo) 
 
Vi har ikke fået en balance forud for mødet, da Pia er ramt at sygdom. Når vi ser på kassebeholdningen så 
er den forøget med 130000, fra Maj til oktober. Så den opretning af økonomien som blev lavet i foråret 
ser ud til at slå igennem, med det forbehold at vi ikke har en detaljeret opdateret balance.  
 
Oliefyret i børnehaven- og gasfyret på skolen er ved at ved at være udtjent, og står over for en udskift-
ning. Viggo og Lars er i gang med at undersøge forskellige løsninger, og vil skrive til forældrekredsen for at 
høre om nogen ligger inde med knowhow eller ideer til hvordan det kan gøres billigst og bedst. Merkur-
bank vil gerne låne os penge til en energirenovering, hvis der bliver behov for det.  
 
Beslutningspunkt ang. Kasse kredit: En enig bestyrelse besluttede at etablere en kassekredit for at sikre, 
at vi har kapital til at udvikle tilbuddet i børnehave, vuggestue og skole, hvis der bliver behov for det. Kas-
sekreditten bliver en del af de likvide midler skolen har til rådighed til den daglige drift, og vil derfor blive 
fulgt af bestyrelsen på linje med skolens øvrige økonomi.  
  
   
2.Orientering: 
-Vuggestuen og børnehaven (Annette) 
Sigge er stoppet i børnehaven som vikar, og er blevet erstattet af Anna, som virker sød.  
 
Nu har børnehaven indkøbt 80 procent økologisk og det ser ikke ud til at blive væsentligt dyrere.  
 
I morgen har personalet i børnehaven og vuggestuen pædagogisk dag hvor de vil arbejder med nye lærer-
planer for børnehaven. Anette og Søren har været på kursus i de nye lærerplaner.  
 
Ellers går det godt. Der starter et nyt barn i vuggestuen til november og endnu et i januar, hvor der også 
er et barn som stopper i vuggestuen.  
 
-lærergruppen(Morten) 
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Morten fortæller at personalet har det fint på lærerværelset. Vi har lige haft en emne-uge som er gået 
godt. Og Ann med hjælpere har gjort et stort arbejde med at få styr på biblioteket.  
 
-skolen(Pedro) 
Livet på skolen går stærkt og alle er i godt humør. Der er sket meget og det der har fundet sted har funge-
ret godt.  
Pedro kan godt mærke at Pia har været ramt af sygdom, og han håber at planen holder og hun er frisk og 
klar til at komme tilbage efter efterårsferien. På trods af det er det lykkes at komme igennem de store 
administrative indberetningsopgaver som skolen skal leve op til.  
 
Der er kommet meget gode tilbagemeldinger fra forældre på sidste uges emneuge. Det er en opgave der 
bliver løftet i flok af personalet.  
 
At løfte i flok får personalet lov til igen i forbindelse med den forestående lejrskole, og det viser sig at der 
faktisk også sker mange ting i Jylland. Alt det praktiske i forbindelse med lejrskolen er på plads, og der 
kommer snart en færdig plan for ugen ud til forældrene.  
 
Lærerne har afholdt pædagogiske dage, og forældrene som varetog undervisningen havde en dejlig dag. 
Anne Sofie har helt målløs over hvor engagerede børnene gik til opgaven.  
 
Lærernes pædagogiske dag gik godt. Vibeke vandt på golfbanen. Lærerne brugte det svære ved at spille 
golf når man ikke har prøvet det før, og brugte det til at tale om hvad man indimellem udsætter børn for 
af umulige opgaver i skolen. Lærerne har også været forbi ting-centralen, og nydt at være i et stort sha-
nes værksted med masser af limpistoler  
 
Pedros klumme bliver set ude i verden og det er super godt. Pedro har stadig en klumme tilbage.  
 
Der er kommet en ny familie med en dreng i 5., som er kommet godt i gang på skolen.  
 
Pedro drager på budgetkursus sammen med Pia den 30. og 31. oktober.  
 
Pedro laver en ansættelsesproces for til en stilling på 30 timer i børnehaven. 
 
Vi har haft besøg af vores nye tilsynsførende. Det tegner lovende.  
 
   
 
3.Nyt fra løbende sager og Sjaks  (Anne Sofie) 
  
Musikskole (Line)  
Line har stået for oprettelsen af en forening som skal varetage musikskole-undervisningen på skolen. Line 
er blevet forperson for foreningen. Der arbejdes på at lave en støttekoncert hvor der nok bliver brug for 
lidt hjælp og støttemedlemsskaber for interesserede. Line har fået lavet et budget for foreningen som ser 
ud til at vil kunne hænge sammen. Det ville være fint, hvis der kom et par elever mere til musikundervis-
ningen for at sikre at det kan løbe rundt.  
Pedro er meget glad for, at det er kommet i gang. Det er også en mulighed at søge egeskov-løbet om 
støtte til musikforeningen.  
 
Chromebook - hvor langt er vi? (Pedro) 
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Det er højt fire Ipads som skolen kommer til at hænge på i overgangsperioden fra ipads til chromebook. 
Prisen på Chromebooks for 36 mdr. er 86 kroner pr måned i 11 måneder om året. Kontantprisen er 2225 
kr. med tre års support. Der bliver sendt en plan ud til forældrene som beskriver hvordan chromebooks 
bliver implementeret.  
 
 
 
 
 
 
4.Kommende arrangementer/opgaver ( Anne Sofie) 
  
Høringssvar til FMK budget 2020 (Anne Sofie/Pedro) 
Martin laver et høringssvar som sendes på vegne af Rudme Friskole.  
 
Nyt tiltag til Rudme rally (Maria) 
Maria fremlagde et forslag til at ændre forårsmarkedet til et være et større arrangement på sportsplad-
sen, hvor et sæbekasserally skulle være omdrejningspunkt for boder og et træf for lokale friskoler.  
 
Vi drøftede forskellige perspektiver for og imod og udvikling af ideer med afsæt i Marias forslag. Vi drøf-
tede også om Marias forslag ikke skulle være en erstatning for forårsmarkedet men et særskilt arrange-
ment som kan brande og bidrage til indtjening til skolen.  
 
Vi lader ideen ligge og simre. Maria undersøger om der er opbakning til et sådant arrangement fra de an-
dre friskoler i lokalområdet.  
 
5.Evt. 
Intet under eventuelt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


