
 

 
 

          Glade børn lærer bedst  

Bestyrelsesmøde d. 24/10 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere:  
Maja, Jutta, Diana, Ditte, Pernille, Jens 
Henrik.  
 
Fraværende: Kristen, Pehr 
 
Kaffe og knas: Ditte  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle  Siden sidst:  
Super idrætsdag dagen før efterårsferien med mange kilometers løb: 768 
km.  
Biocamp for 8. – 9. Kl. Den 9-11. oktober med højt humør og god indsats fra 
en rigtig god flok store elever. 
Vores fantastiske Matematik for Livet kursus kører igen her i efteråret med 
ca. 20 matematiklærer fra omkringliggende skoler på kursus.  
På arbejdslørdagen den 7. oktober var fint fremmøde og der blev virkelig 
arbejdet trods uendelige mængder af regn.   

Jens Elever 
Jens orienterede om baggrunden for at 2 elever har forladt skolen.  
Vi har en ny pige i 1. Kl. Siff fra Gram.  
I bh. kl. er en elev på vej til at blive visiteret til specialcenteret i Holsted. 

Jens Personale 
Kirsten fra SFO er lige gået på barsel. 
Anne (ny tysklærer) går på barsel til vinterferien. 
Vi har fundet en vikar for Anne (Anne Margrethe Nissen - liniefag i tysk og 
idræt) 
Lars skal også være far til marts igen.  

Jens Status på køb af Tingvej 12   
Efter den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober har vi sendt 
sagen til advokat, som udarbejder købsaftale og berigtiger handlen for os. 
P.t. er sælger ved at få lavet tilstandsrapport.  
 
Vi venter desværre stadig på tegningerne fra Ellegaard, som vi skal bruge til 
at søge om byggetilladelse.  
 
Lærernes planer og ønsker til lærerværelse og billedkunst er samlet ind og 
der er ved at blive indhentet tilbud, så vi kan se, hvad der kan realiseres. 
Henrik vil gerne gå ind i bygge-planlægnings-gruppen.  
 
8. klasse synes vi skal lave endnu en navnekonkurrence om det nye hus. 
 



Udvalget Foredrag 2018  
Foredragsrække: Skolen for livet. 
24. januar og 28. februar bliver trin 1 og 2 i værdiarbejdet. Trin 3 kommer i 
efteråret. 
Trin 1: et fælles forståelsesgrundlag for “Skolen for livet”. 
Erik Lindsø holder foredraget. Han skal give et indtryk af hvad det Grundtvig 
Koldske og friskolernes mulighed for frihed er. 
Trin 2: Paneldebat, hvor Erik Lindsø er ordstyrer for emnet: “Hvad er 
meningen med at gå i skole?” med 3 deltagere i panelet. 
Brian Degn Mortensson (undervisning og det grundtviske), Anders Petersen 
(Menneske overfor diagnosesamfund), Jannik Bay? (Skolen for 
erhvervslivet) 
 
Præsenteres til Julecafé, så vi allerede dér sælger budskabet om hvor vigtigt 
det er at vi bakker op om at diskutere Rødding Friskoles værdier. 
 

Jens Budget 2018  
 
Jens gennemgik det foreløbige budget for 2018, som viser et overskud på 
ca. Kr. 450.000.  
 
Budgettet bliver rettet til når finansloven er vedtaget, så usikkerhederne i den 
henseende kan indarbejdes i budgettet.  
 
På næste bestyrelsesmøde er finansloven på plads og det endelige budget 
kan gennemgås. 

Ditte Forældrebank / Forældreressourcer  
 
Planerne om et forældrebank vil blive præsenteret til julecaféen.  
 
Der samles op på næste møde.  
 
Kristen og Jutta er i udvalget. 

Diana  Nyt fra Børnehaven 
 
Vigtigheden af at nye familier i børnehaven føler det er nemt at komme med i 
fællesskabet – ikke bare i børnehavens fællesskab, men i hele skolens 
fællesskab blev drøftet.  
 
Der er startet 3 nye børn i september og oktober. 

Jens Transport af elever fra Gram. 
 
Jens har forud for dagens bestyrelsesmøde holdt et møde med alle 
familierne fra Gram, hvor transportsituationen fra Gram til Rødding blev 
drøftet, herunder ønsket om at skolen tilbyder buskørsel til at fra skole.  
 
Der er 12-14 børn fra Gram og der var stor interesse for dagens møde.  
 
Jens fremlagte de økonomiske konsekvenser ved at skulle tilbyde Gram-
børnene buskørsel.  



 
Bestyrelsen drøftede problematikken og det blev besluttet at ”gå i 
tænkeboks” og tage emnet op på næste bestyrelsesmøde igen.  
 

Alle  Evt. 

  

 


