
 

              
 
 
     

 

Bestyrelsesmøde d. 11/9- 2017 

 

Mødested: Rødding Friskole 

 

Mødetidspunkt: 19-22 
 

Deltagere: Pernille, Maja, Jutta, Diana, Ditte, Henrik, 

Kristen, Jens  

 

Afbud: Pehr kommer senere 

 

Kaffe og noget:   

 

Referent: Pernille 

                                       Glade børn lærer bedst 

       Trivsel     Samtale     Skolen for livet    Ansvarlighed           

       Samarbejdsevne   Initiativ    Faglighed    Fællesskab 

 
 
Ansvarlig 

 
              Dagsordenspunkt 

 
Referat 

   
 
 

 
1. Siden sidst 

 
Herunder bl.a.:  
 
- Skolestart,  
- Nye 

børn/familier 
og personale 

- Lejrtur 
- Hverdagen i et 

større 
fællesskab. 
Gevinster og 
udfordringer.  

 

 
Vi er 154 elever og har dem alle optalt pr. 5. 
september, i forbindelse med ansøgning om 
statstilskud. 
 
Første skoledag en fantastisk dag og bestyrelsen skal 
have ros for at der var stillet så appetitligt op med 
bollerne. Første fællesspisning var let at løse, da 
vejret var med os og vi kunne sidde ude. 
De nye familier har mødt talstærkt op. 
 
Det er tydeligt at mærke når vi alle er samlet, at vi er 
så mange flere ny i vores store fællesskab, men folk 
er gode til at mixe. 
 
Lejrskolen faldt meget tidligt og gav et hårdt pres, men 
en meget grundig planlægning gjorde at alle var klar 
og de forældre, der var med gav en masse god 
opbakning og god stemning og lavede en masse 
arbejde. 
 



Alle var trætte efter lejrskole, men alle gik derfra med 
en rigtig god fornemmelse. 
Mange gode ideer at tage med til næste år og et stort 
løft af fællesskabet, som vi havde ønsket os. 
 
Kirsten (sfo) går på barsel til efterårsferien og vi har 
ansat hendes afløser (Heidi Keller) pr. 1. oktober.  
 
De første forældremøder er afholdt og der har været 
god stemning og fint fremmøde. Der er stor 
efterspørgsel på at få lavet arrangementer, hvor 
klassen kommer til at kende hinandens familier. 
 

 
Ditte  

 
2. Det udvidede 

forældrefællesska
b.  
 
- Hvordan sikrer 

vi, at 
bestyrelsen 
reelt fungerer 
som 
repræsentativt 
organ for det 
større 
fællesskab?  

- Hvordan sikrer 
vi, at 
forældregrupp
en oplever 
ejerskab og 
lyst til at tage 
initiativer? 

- Skal vi 
strukturere 
eller 
”uddelegere” 
traditioner 
eller 
forældreinitiati
ver 
anderledes – 
f.eks. 
forældrefest?  
 

 
Hvordan får vi forældre til at føle ejerskab og føle sig 
hjemme i fællesskabet. 
 
Der er rigtig mange ressourcer i forældregruppen, som 
gerne vil i spil. 

- Skal vi lave en brainstorm, hvor 
forældregruppen byder ind med, hvad de kunne 
tænke sig at sætte i gang / bidrage med? 

- Evt. forældrebank hvor man oplyser, hvad man 
kunne hjælpe med. 

 
Kristen vil gerne stå for at få lavet et “kartotek” med 
inspiration i “menneske-bibliotek”. 
Ikke kun med håndværkerarbejde, men også med 
interesse i gæstelærer-tjanser og gode kontakter. 
Jutta har en erfaring fra tidligere så hun hjælper med. 
Vi kan sætte noget igang på arbejdslørdag. 
 
Maja vil gerne opfordre til at vi får sat en forældrefest i 
værk. Der skal være en hvert år. 
Vi starter en licitation om at forældre kan byde ind 
med en super ide og arrangere årets forældrefest. 
Maja indkalder og opstarter i Fredagshilsen. 
 
 

 
Jens  

  
 



3. Foredragsserie 
omkring 
Grundtvig-Koldsk 
Friskole – 
idegrundlag, 
tradition, værdier 
eller andre 
vinkler. 
 
Som optakt til 
senere 
værdigrundlagsde
bat.  
 
Hvem har lyst til 
at gribe den 
planlægningsopg
ave?  
 

Foredragsgruppe:  
- Hvilke rødder står vi på. 
- Hvilke metoder gælder idag og ligger op af det 

vi arbejder med og tror på. 
2 foredrag inden sommerferien. Gerne første møde før 
jul. 
Gerne åbne for folk udefra. 
Maja, Diana og Ditte tager sig af at finde 
oplægsholdere, datoer og ordne det praktiske og Jens 
og lærerværelset byder også ind. 

 
Jens  

 
4. Udvidelse af 

børnehave / 
skoleudvikling 
OBS: Jens 
sender bilag  
 

Vi har ansøgt kommunen om en udvidelse af vores 
børnehave, hvor vi lige nu må være maks. 34 børn. 
Kommunen kræver mange og store opbygninger for 
blot evt. at ville give os lov til at være op til 39 børn. Vi 
dropper derfor udvidelse af børnehaven i denne 
omgang og laver i stedet en vippeordning med 
førskole-gruppe, som er koblet på skolen og ikke på 
børnehaven. 
 
Det påvirker vores økonomi, da vi kan ikke får andet 
tilskud end forældrebetaling til børnene i 
vippeordningen (dvs. manglende kommunalt tilskud på 
ca. kr. 5.000,- / md. / pr. barn). Anslået at denne 
løsning kommer til at koste os ca. kr. 200.000,- om 
året. Til gengæld holder vi så fast i de børn, som vi 
skal have til at starte i skolen. 
 
Peter Bendix (formand for Friskoleforeningen) siger at 
der er gang i at finde en politisk løsning på problemet 
med vippe-ordninger. Vi håber der på sigt kommer en 
lovændring af friskoleloven, så vi kan modtage 
statstilskud til disse børn i en vippeordning 
(førskoleforløb).  
 
En førskoleordning skal størrelsesmæssigt have 
samme max som de små klasser i skolen. (16 elever) 
 
Bestyrelsen prioriterer at vi sørger for mere plads til 
både børnehave og sfo. 



Der er aftalt møde før efterårsferien om at lave fonds-
søgning i forhold til renovering af 
Loen/gymnastiksalsbygningen.  
 

 
Jens 

 
5. Halvårsregnskab 

 
Halvårsregnskabet viser et overskud på kr. 273.000, 
så vi er godt på vej mod et budgetteret overskud på  
året på 475.000. 
 
Halvårsresultatet er meget tilfredsstillende.  
 
Regnskabet pr. 30/9 forventes klart i løbet af uge 43-
44.  
 

 
Jens 

5.A Forhandling / køb af 
Tingvej 12 

 

 
Vi har nu fået besked fra Nykredit at de gerne vil 
financiere købet med 60% kreditforeningesbelåning, 
fordi skolen ser så ualmindelig veldrevet ud. 
 
Hans Lund har fået vurderet huset til 950.000,- kr.  
 
Henrik og Jens går hurtigt i gang med en forhandling 
med Hans Lund vedrørende køb.  
 
Vi satser på overtagelse pr. 1. januar 2018.  
 
Det vil også være nødvendigt at optage et banklån til 
dele af renoveringen af Tingvej 12, lærerværelse og 
BH/SFO-lokale. Anslået kr. 3-400.000.  
 
Jens har lavet en tidsplan/køreplan i forbindelse med 
overtagelsen og renovering.  
 
Oplagt at bruge Mette Hauch til elever der medvirker 
til at søge fonds-penge til indretning og lærings-miljø i 
Hans Lunds hus. 
 
Bestyrelsen vedtager Jens’s køreplan og indstiller til 
den ekstraordinære generalforsamling 7. oktober at vi 
køber Tingvej 12. 
 
 

Jens 6. Forudsætninger 
for budget 2018 

 

Jens og Pia skal på budget-seminar i næste uge og 
laver budge for 2018:  

- reguleringen af statstilskud skal regnes ind,  
- pristals-regulering på skolepenge lægges ind 

(2,5%)  
- Vi regner med 154 elever 



- Løn ifølge beslutning i punkt 7. 
- Førskolegruppe/vippeordning 
- Køb og renovering af Tingvej 12a og renovering 

af nyt lærerværelse samt SFO/BH lokale i gl. 
lærerværelse.  

- Lærertimer nok til de 7 stk. elever, der skal 
have støtte i 12 lektioner om ugen.  

          
Budget-tallene skal gerne ligge klar til næste 
bestyrelsesmøde med et planlagt overskud på 
500.000,- 
 

 
Jens 

 
7. Lønforhandling 

med FSL  
 

Vi er i kontakt med FSL i forhold til at løfte vores 
lærerlønninger, så de gennemsnitligt svarer til 
gennemsnitslærerlønningerne Folkeskolen i Vejen 
Kommune.  
 
For at lave det nødvendige løft af lønningerne, skal vi 
øge vores lønningspulje med ca. kr. ca. 150.000,- pr. 
år.  
  
Bestyrelsen står bag Jens’ mandat i hans forhandling 
med FSL, hvor han sørger for at vi kommer til 
gennemsnitligt at ligge på niveau med 
lærerlønningerne i Folkeskolerne i Vejen Kommune i 
overensstemmelse med skolens lønpolitik.  
 

  
8. Evt.  

 

Sidste år var overbygningen i Berlin og besøgte den 
Skandinaviske skole. Dem har vi aftalt at starte 
udveksling med. Et par elever om året. 
De 2 første kommer til os i januar. 
Skolen vil gerne være vores venskabsskole og det vil 
lærerværelset gerne. 
Det skal bestyrelsen tage stilling til på næste møde. 
 
Underskrift af sidste bestyrelses-referat. 
 
Næste møder: 24. oktober kl. 18.00 
                           6. december kl. 18.00 
                           11. januar kl. 18.00 
                           26. februar kl. 18.00 

   
 


