Bestyrelsesmøde Romalt Friskole 10.10.2018 Kl. 19.00

Mødedeltagere: Søren, Solrun, Maria, Martin, Jan, Bo, Lene, Henning og Rikke
Afbud: Ulla, Christian
Mødeleder: Bo
Referent: Søren

Referat:
1. Godkendelse af referat fra 08.08.2018 og 08.09.2018.
Referater godkendt.
2. Punkter til evt.

3. Information fra ledelsen.
Vibeke er ansat som ny lærer. Primært til engelsk men også til musical, som hun
allerede starter med efter efterårsferien. Officiel start 1/11 2018.
Vi har haft rotter udenfor. Rottefængeren har været her og fanget nogle stykker. Vi
holder fast i fælderne lidt endnu for at fange evt. overleverende.
Problemer med varmesystemet i den nye bygning. Det er nu løst.
Ferie uden for ferien: der er 10% der beder om ferie udenfor ferieperioderne. Det er
mest i august og september. Vi ser det ikke som et problem, men vil følge op på det
og følge udviklingen. Skolen og bestyrelsen opfordrer til at holde ferie i ferien og det
er forældrenes ansvar at sikre evt. lektier klares.
Maria har bedt lærerne hvorfor de er på RF og det er der kommet rigtig flotte
udsagn ud af.
3 ting som nævnes som fremhæves:

1. Bevægelse i undervisningen
2. Ordentlig sprog
3. Fokus på det brede fællesskab
Den nye vippeskole er ved at være på plads. De får svar inden 1. nov.
4. Information fra medarbejderrepræsentant.
Medarbejderne er tilfredse hele vejen rundt.
5. Opsamling på bestyrelsesweekenden.
Vi følger op på næste bestyrelsesmøde vedr. aftale med forældrerådene.
6. Kvartalsregnskab.
Udskudt til Nov. bestyrelsesmøde sammen med budget 2019
Input på en fordeling af ansvaret af økonomi til et bredere del af bestyrelsen, for at
sikre viden er funderet ved flere. Søren tager det med i budgetbehandlingen, så vi
kan få en proces, hvor vi bliver bedre til at dele kvartalsregnskaber inden møderne.
7. Lokallønsforhandlinger.
Debat om hvornår forhandlingerne skal startes, så de kan komme med ind i
budgetlægningen for året efter.
Lene tager feedback med tilbage til FSL, for at afklare hvordan de øvrige skoler
griber det an med forhandling i efteråret i forbindelse med budgetlægning.
8. Opgave: Indhentning af tilbud på pedel-skur (container)
Martin taget teten sammen med Michael (Pedel) og en forældre med fagkundskab.
Bo sender tegninger og byggebeskrivelse til Martin.
9. Opgave: Indretning og indhentning af tilbud på skolekøkken.
Rikke og Henning arbejder videre med en tegning og indhenter tilbud fra
køkkenfirmaer, der har erfaring med skolekøkkenet.
Bo sender snittegninger til Rikke og Henning.

10. Evt.
Hullerne i vejen på parkeringspladsen er nu rettet op.
Der er meget affald på skolens grund og det fortjener vores bygninger ikke.
Elevrådet arbejder med planer for at løse dette.
Græsplænen afventer tilbud, så de kan sås senere i år.
Det grønne areal ved siden af vores parkeringplads (Cirkuspladsen) arbejdes på at
gøre til et plant areal, som skolen kan bruge til leg, boldspil mv. Det kræver at der
skal hegn ud mod Romalt Boulevard. Vi aftaler der fortsættes med at plane området
ud så beslutter vi efterfølgende hvad vi skal bruge det til.
Lys på logoer samt bedre lys på skiltet med Romalt Friskole. Søren hører Torben om
det er noget han kan sætte gang i evt. i samarbejde med Vorup El.

Intern referat 10.10.2018

Marias vilde ide: indføre en udlandsrejse til Kina for 9. klasse og flytte Kbh turen ned
i 7. eller 8. klasse.
Der er mandat til at gå videre med at undersøge mulighederne.
Det er vigtigt for bestyrelsen at det bliver indlejret som del af vores værdier og der
bliver løsninger omkring økonomi, så fællesskabet bliver fastholdt.

