Referat fra bestyrelsesmøde
Tid: Onsdag den 22. September 2021 kl. 19-22
Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Camilla Tønnesen, Anders Brixner, Anni Norddahl, Stig
Kjeldbjerg, Matthew Kennedy, Pedro Martinez, Annette Christensen og Anne Sofie Rasmussen
Forplejning: Matthew

1. Orientering om økonomi og budget (Anders/Pedro): Budgettet blev gennemgået alt ser fint ud.
Drøftelse/beslutning om ramme for forældrebetaling ved rejse i 9. kl. (Anne Sofie/Pedro)
Bestyrelsen beslutter at der vil være en egenbetaling på max 1000 kr. pr elev.

2. Orientering fra:
Vuggestue & Børnehave (Camilla/Annette):
Cecilie har trukket sig som formand for forældrerådet, men Sabine har meldt sig som ny formand.
Forældrerådet vil gerne invitere bestyrelsen til et forældrerådsmøde.
Der er et ønske om mere stabilitet ift. personalet, da der er en oplevelse af stor udskiftning i personalet.
Forældrerådet indstiller til at institutionen efterstræber at efterleve de nye minimumsnormeringer fra
2024 med en pædagog pr 3. Vuggestuebørn og en pædagog pr 6. Børnehavebørn.
Forældrene er meget motiveret for at hjælpe med skabe nogle bedre indendørs forhold i de rammer vi
har.
Der er taget initiativ til en havedag d. 09.10 kl. 9-13.
Lærergruppen: Annette orienterede om at det går rigtig godt og børn og lærere er glade. Det har været en
rigtig god lejrskole.
Skolen (Pedro): Lejrskole og emneuge er gået godt og giver et godt sammenspil mellem elever og
lærere. Næste onsdag d. 28.09 er der fællesspisning i anledning af skolens fødselsdag.

3. Løbende sager (Anne Sofie)
Orientering fra de forskellige sjaks.: De forskellige sjaks er kommet godt i gang.
Orientering fra legepladssjakket: Der er ansøgt pulje i Fåborg-Midtfyns kommune om penge til renovering
af legepladsen.
Orientering om høringssvar ang. Forårs SFO: Anne Sofie orienterer om, at det er beslutte at der ikke
kommer besparelse på forårs SFO i 2022.

Renovering i bh/vug (Anders/Anne Sofie) Det er fortsat i proces, men der er behov for nye øjne på
hvordan den bedste løsning vil være ift. renovering af toilet og pusleforhold, for ikke at skulle gå på
kompromis med børnetal.

4. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie): Fællesmøde d. 05.10 hvor lærere og bestyrelse mødes.
5. evt.
6. evt. lukket punkt.
Referent: Anne Marie Bergholdt
Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue ● Rudmevej 95-97 ● 5750 Ringe
62 62 46 76 ● mail@rudmefriskole.dk
www.rudmefriskole.dk
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