Bestyrelsesmøde den 22. august.
1. Om bestyrelsesarbejdet
Line kom med et oplæg til drøftelse om hvordan vi arbejder i bestyrelsen. Vi drøftede oplægget. Der er
nogle ting vi kan arbejde med på de næste møder, som vi så kan evaluere efterfølgende.
På de næste tre møder vil vi uddelegere mødeledelsen på bestyrelesmøderne. Det aftales på
bestyrelesmødet, hvem der er mødeleder på næste møde.
På septembermødet er Anne Sofie mødeleder og Line har brød med.
På oktobermødet er Line mødeleder
På novembermødet er Mette mødeleder.
Dette gentages på de kommende møder.
Vi har drøftet, hvordan der bliver truffet beslutninger i bestyrelsen. Vi talte om at få lavet en tydeligere
afgrænsning af hvor beslutningerne tages, og vi vil overveje at lave et seminar, hvor vi får tydeligere
beskrevet hvad der er udvalgenes kommissorium. Det gælder særligt politiske udvalg (for tiden PRudvalget).
2. Økonomi og budget
Viggo gennemgik regnskabet holdt op imod budgettet. Vi lægger nogenlunde som budgetteret, når der
tages højde for at der er blevet udbetalt feriepenge til aftrådte medarbejdere. Vi kører nu med fire klasser i
stedet for tre, så det budgetterede overskud må forventes at blive mindre, men der har også været en
tilgang af elever som opvejer de øgede omkostninger, så vi forventer at regnskabet går nogenlunde i nul.
Viggo holder skarpt øje med hvordan det udvikler sig.
3. Personale og ansættelse
Anette er ansat i skole og børnehave, og Ann er ansat i skolen. De er begge kommet godt i gang på Rudme
Friskole, og de bidrager begge med erfaring og energi i dagligdagen. Formanden udtrykte stor glæde ved at
se personale med familier til grill-aften på skolen.
4. Orientering fra lærergruppen
Lærerne har det fint og det er dejligt med to nye kollegaer.
5. Orientering fra børnehaven.
Det går også fint i børnehaven. Det er ved at få skemaet til at gå op. Der har været besøg af en familie med
to børn i dag. Det har været en fin sommer og en god opstart. Der er brug for nye flyers til børnehaven. Det
sendes videre til PR-udvalget.
6. Orientering fra skolen
Vi har fået en flyvende start på skoleåret. Grill-aften gik også fint, og Peters Grill gjorde stor lykke. Vi er
kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår. På mandag er der introdag for alle andre end 0.-1. Der er
gang i forældremøder som afholdes i disse dage. Vi vil shine de små ting op på skolen, som kan give et lidt
slidt indtryk. Det er små ting som kan ændre ved det indtryk man får når man kommer på skolen. Der er
startet selvforsvar på skolen. Mads siger at det går godt. Det kører i HSGI regi. Billedskolen går i gang igen i

september. Vi har haft 5 praktikanter fra den fri lærerskole. Det er altid sjovt. Vi arbejder med trivsel. Vi har
strammet op omkring brug af telefon og ipads. Vi har fået tilknyttet en ny sundhedsplejerske og
pædagogisk psykologisk konsulent på skolen. Vi har fået penge fra egeskov-løbet til at opgradere
internetforbindelsen på skolen. Lars, Christian og Pedro arbejder sammen om etablering af det.
Pedro er meget fortrøstningsfuld for året og det nye skema. Der skal igen i år bruges forældrehjælp til
kørsel til Berns, når der skal svømmes efter efterårsferien.
7. Overbygning – Hvad nu?
Formanden stillede spørgsmålet: Skal vi som bestyrelse lave en opfølgning på hvordan det går med
overbygningen? Pedros svar var at vi nu er i gang, og der holdes et særligt fokus på eleven i 8. og 9. for at
sikre et skoletilbud der passer til dem. Der arbejdes også med at give overbygningseleverne et større ansvar
for eksempelvis julemarkedet. Der skal også tænkes i et markedsføringsperspektiv i forhold til at
promovere overbygningen. Pedro vil gerne have hjælp og ideer, men har ikke et akut behov for hjælp og
støtte.
Vi skal have programsat et møde hvor vi får talt om bestyrelsens holdning og visioner for overbygningen.
Det programsætter formanden.

8. Indkomne forslag: Køb af skolebus
Der er kommet et forslag fra Sara om at købe en skolebus, både til brug for aktiviteter i dagligdagen og som
skolebusordning, som kan hente børn i nærområdet. Der blev diskuteret for og imod. Pedro undersøger i sit
ledelsesnetværk om andre skolers erfaringer med skolebusordninger.
9. Løbende sager og sjaks
Ann Sofie tager sjaksedlerne med på de resterende forældremøder. Der mangler enkelte formænd, det
tjekker Lars op på.
Musikskolen: Der kan ikke opnås kommunalt tilskud til musikskolen. Det er de lokale unge som underviser
på skolen. Musikskolen skal gå i nul. Michael og Line udgør styregruppen omkring musikskolen.
10. aktuelt
160-års jubilæum. Arne har styr på det.
11. eventuelt.
Højskole: Michael fortalte om højskolen, som gik godt. Overskudet er gået til at betale for rengøring på
skolen. Der er også indkøbt 20 klapstole
- alkohol på skolen. Skal alkohol på skolen være låst inde. Det er en del af en større diskussion om hvordan
vi lærer vores børn ansvarlighed, og tages med som en del af vores snak om visioner for overbygningen.
Vedr. hvad der skal laves til arbejdsdagene: Hvis Mikkel indkøber algemiddel, så har peter udstyr til at rense
tagene, som trænger.

