
 
 
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde mandag d. 17/9 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, 
Lars, Poul, Jens.  
 
Ref: Pernille 
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Kommentarer, godkendelse og underskrift af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde.  

Alle  Siden sidst.  
 
Sidste skoledag: En dejlig aften. Det er svært at styre hvor lang den bliver 
andet end at vi sørger for at børnene holder deres afslutning med hinanden 
aftenerne før. Dejlige taler, hvor der er noget på hjerte. Stor værdi at vi 
prioriterer en tale til hver enkelt elev. 
 
Første skoledag: En fin dag, men utrolig meget regnvejr. 
Fællesspisning (både i bhv og i skole), Fine aftner. Mange nye mødte frem. 
 
Fællesspisning i børnehaven: Fin opbakning. Hyggeligt at komme. 
Overskuelig tidsramme. Charlotte styrer programmet.  
 
Fællesspisning og stort forældremøde i skolen: Et meget stort 
arrangement. Men hyggeligt og heldigt at det var godt vejr. Ikke mange 
spørgsmål, så det blev en kort aften. Men fin præsentation af turen. 
 
Lejrskole: Meget skønt at være afsted på en lejrskole, der skal løfte 
fællesskab. En super lejr. Familiegrupperne har været savnede. Alle fik 
max. ud af det og vi kan mærke det nu når vi kommer hjem. De store var 
rigtig gode til at byde sig til. God oplevelse at være forældrehjælp. 
Stor travlhed i køkkenet.  



Næste år planlægger vi at tage til Jegindø. Dato kommer tidligt, så man 
kan nå at booke ferie til at tage med som forældre. 
 
Bestyrelsesturen: Spændende dag i Legohouse. Mødtes med Mette 
Hauch til videre samtale. Spisning i Vejle og så også Kirks domicil. En fin 
”rystesammen”-dag, hvor man kommer til at kende hinanden bedre. Godt 
med fri snak. 

Ditte Opsamling på fællesmødet mellem personale og bestyrelse.  
 
Det videre arbejde med værdigrundlaget: Er startet op som snak i 
elevflokken som elevråd/ familiegruppe-snak. Det kører videre hen over 
året. 
Proces for værdi-snakken planlægges på lærermøderne nu i efteråret. 
Værdigrundlaget skal tages op på pædagogisk dag i november på 
lærerværelset/ sfo, så vi får en fælles forståelse. Børnehaven starter deres 
værdi-snak op sideløbende og så skal vi have samlet os til fælles snak og 
fælles fundament at stå på. 
Når vi har haft det kommer en plan for hvordan snakken også kommer ud i 
forældreflokken til foråret. Samtale-møder i foråret, hvor værdierne 
diskuteres så vi alle får en fælles forståelse.  
 
Medarbejder-demokrati: Affødte en stærk snak på lærerværelset og viste 
at det er vigtigt at der er tid til at tale om værdier sammen, med god tid, så 
man kender hinanden på lærerværelset. Vigtigt med programsat tid, hvor vi 
taler om skolen og får en fælles forståelse af værdierne. 
 
Bestyrelsen understreger at personalet både i skole og børnehave er 
meget inviterede og velkomne til bestyrelsesmøderne! 

Jens Halvårsregnskab 
Jens fremlagde halvårsregnskab 2018. Regnskabet udviser et overskud på 
kr. 11.000 mod et budgetteret underskud på kr. 99.000.  
 
Halvårsregnskabet er tilfredsstillende. Det bemærkes, at der til lønninger til 
lærer, SFO og børnehave er brugt kr. 254.000 mere end budgetteret.  
 
Vi er udfordrede af barsler, og brækkede fødder, der giver sygemeldinger. 
Kun på lærerværelset er vi dækket ind ved længere sygemeldinger af 
Vikarkassen, men i pædagogsiden er det kostbart. 
 
Der er en fejl i specialundervisningstilskuddet i det oprindelige budget. 
Vores tilskud er kr. 140.000 mindre end oprindeligt antaget. Derfor har vi 
holdt meget igen på udgifterne i den seneste tid og holder meget skarpt 
øje. 



 
Jens fremlagde endvidere et revideret arbejds-budget, hvor der er 
korrigeret for ovennævnte fejl i statstilskuddet, ligesom der er korrigeret for 
ansættelser som er endt anderledes end i budgetlagt. Endvidere er 
børnetallet i både børnehave og skole korrigeret. I det korrigerede 
arbejdsbudget er det forventede overskud for 2018 på 288.000 (mod de kr. 
430.000 som er det oprindelige af bestyrelsen godkendte budget).  
 
Likviditeten har rettet sig som den skal efter vores byggeproces i første 
halvår af 2018.  
 
De børn der pr. 5. september ansøges om specialundervisningstilskud til – 
vi får først tilskud til fra januar, men vi skal afholde timerne allerede nu. Til 
gengæld fortsætter tilskuddet kalenderåret ud også for elever der har 
forladt friskolen. 
 

Alle Evaluering af første skoledag:  
 
Bestyrelsen evaluerede bestyrelsens opgave i forbindelse med boller og 
kage til første skoledag.  
 

Jens Nyt fra kontoret, herunder: 
- Personale - Theodor ansat i 60% stilling. Emma i 40% er sygemeldt 

i øjeblikket.  
- Jonas er ansat som vikar for Emma.  
- Britta i rengøring er sygemeldt. Hendes datter Maria er vikar og 

Sigrid hjælper også.  
- Elever. Vi har optaget en elev mere i 6. kl. på en søskendeplads.  
- Bortset fra, at det til start i 0. Klasse er muligt at melde sit barn ind i 

skolens så tidligt som man ønsker det, så vil Jens gerne 
fremadrettet administrere indmeldelser sådan, at man først efter 5. 
september skoleåret før ønsket opstart, kan melde sit barn ind i 
skolen. Dvs. Man ikke kan ”reservere” en plads flere år ud i 
fremtiden – heller ikke søskendepladser.  

- Pædagogisk dag for lærere. Der skal vi bruge forældrevikarer og 
det annoncerer vi efter snart. 

Poul Nyt fra børnehave og SFO. 
 
Ikke ledige pladser før til april 2021 (bortset fra 2 pladser til børn som skal 
starte i skole til august 2019) 
 



I forhold til langsigtet planlægning af vores ønske om en kommende 
udvidelse af børnehaven, så vil bestyrelsen invitere Charlotte til at deltage 
på det næste bestyrelsesmøde.  
 

Jens  PR kampagne. Hvordan markedsfører vi vores kommende 
børnehaveklasse frem mod indskrivningsmødet sidst i november?  
 
Bestyrelsen drøftede en plan for hvordan vi markedsfører de par ledige 
pladser vi har i kommende børnehaveklasse.  
 
Jens fortæller, at vi har en del interesse fra familier fra Gram i denne tid.  
 

Henrik Evt. vedtægtsændringer  
 
Bestyrelsen overvejer om det vil være hensigtsmæssigt at starte en proces 
frem mod en ændring af vores vedtægter op. Især i forhold til at få flyttet 
tidspunktet vores generalforsamlingen skal være afsluttet til lidt senere på 
året, så vi og vores revisor har lidt længere tid til at få årsrapporten lavet 
færdig.  
 
Vedtægtsudvalg: Ditte, Henrik. Kommer med udkast til næste 
bestyrelsesmøde. 

Alle  Den kommende tid - opgaver, dato’er og indspark. Herunder:  
- Arbejdslørdage i efteråret, hvor bestyrelsen igen vil fortælle om og 

slå et slag for vores Forældre-bank.   
- Julecafé 1. december 
- Kommende bestyrelsesmøder aftalt til 25. oktober og den 4. 

december.                                          

Alle  Eventuelt:  
Lars nævnte, at når vi bygger skole sammen, så giver det et godt 
sammenhold, og det skal vi prioritere, når der er tid til det i 
byggeprocessen.  

   


