
 

 

 

 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6/6 2018 

 

Rødding Friskole kl. 20-21 

 

Deltagere: 

Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, 

Lars, Poul, Jens.  

Referent: Pernille 

Fraværende: 

 

Ansvarlig Dagsorden med referat. 

 

Alle Kommentarer til -og godkendelse af - referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat underskrevet 

Ditte   Opsamling: De vigtigste indtryk, pointer og evt. arbejdsopgaver, vi som 

bestyrelse tager med fra fællesmødet med personalet.  

 

Dejligt at mødes og få vendt synspunkter. Der er lyst til at gå i gang med at 

gennemsnakke vores værdigrundlag, så vi alle får en fælles forståelse af 

værdierne og vi måske på sigt skal have lidt flere værdier ind eller bare 

skærpet profilen på det vi har. 

Opgaven med at sætte værdi-snakken igang ligger nu hos Jens, så vi 

finder en model for rækkefølgen i drøftelserne: Hvem, hvornår, hvordan… 

I lærerflokken er der allerede i aften sået en lyst til at børnene som del i 

elev-demokratiet sættes til at se på skolens værdier: hvor mærker de at det 

er i fokus på Rødding Friskole - kommer de til udtryk? 

 

Punktet om at invitere flere ansatte til at tage del i bestyrelsen og dermed 

give flere perspektiver ind i møderne viste at der i personale-flokken er 

forskel på, hvordan man ser kommunikation og struktur for beslutninger 

ledelse og samarbejde. For nogen er souschef-posten en meget “ledelses-

agtig” position, mens andre ser det som “en kollega”. Det viste et stort 

behov for at få samme forståelse for skolens ledelses-stil og struktur, så vi 

ikke gå galt af hinanden. 

Det overlades til personale-flokken at finde frem til om der er en ny måde at 

få flere til at involvere sig i bestyrelsen. Måske på skift eller måske bare en 

deltager mere. Det vigtige er at de, der deltager, gør det med lyst og ikke 

fordi det er en “skal-opgave”. 



Alle   Siden sidst 

- Hvad er der sket i Rødding Friskole og Børnehave siden sidste 

bestyrelsesmøde?   

 

Skøn ladefestival: det kunne måske bidrage positivt at der blev indbygget 

nogen aktiviteter for forældre. Noget der sørger for at vi får hilst på flere og 

at vi opdyrker kulturen med at se/ hilse på hinanden. Ikke bare forbigå 

andre forældre, som om vi var kunder i Kvickly. Vi skal ikke kun komme 

den tid, hvor vores eget barn optræder. Der skal være noget at være her 

efter. 

 

Dejligt at mærke fællesskabet, når der er så mange med til Frøs-løb. 

 

En god Grundlovsdag, hvor friskolen også bidrog lidt økonomisk og med 

fortælling, sangvalg og med mange deltagere. 

Poul Nyt fra Børnehave og SFO 

 

 Intet nyt. 

Henrik  Bestyrelsesudflugt, info og planlægning af dato.  

 

Bestyrelsens deltagelse i kursus for  nye bestyrelsesmedlemmer (og 

gamle), gav en god fornemmelse af det man skal arbejde med. Godt 

kursus. Det viste at det vil være dejligt med en bestyrelses-udflugt, hvor vi 

lærer hinanden at kende. 

 

 Henrik vil gerne stå for et arrangement og en udflugt. Den er sat i 

kalenderen til 1.september fra ca. 10.00 til efter aftenspisning. For 

forældrene i bestyrelsen. 

Ditte  I kalenderen: Kommende dato’er og opgaver, herunder: 

- Første skoledag, Open by Night, bestyrelsesmøder mv.  

Første skoledag: 

Bolle-dame: Ditte annoncerer til sidste skoledag. 

Indkøb af syltetøj, smør, saft og (ikke for meget) ost: Pia 

Opstilling af borde: alle fra bestyrelsen møder ind kl. 8.00 og gør klar. 

Skoledagen starter kl. 9.00 ved flagstangen. Poul skal til skolestart i 0. kl. 

Resten gør det sidste klar. 

 

Open by Night: 3. august. Tema: Rødding for 100 år siden. Ingen fra 

bestyrelsen kan umiddelbart, vi annoncerer i Fredagshilsen, om der er 

andre forældre/ personale, der har lyst til at lave en bod, hvor friskolen 

deltager i byens initiativ. 

 

Kommende bestyrelsesmøder:  



11.9 kl. 18-21 

25.10 kl. 18-21 

Alle  Evt. Rebekka fik en søn lørdag d. 2.juni. 

 

Lars: har undersøgt hvor, der findes hjertestartere i nærheden af friskolen. 

De nærmeste er: 

Den fri fagskole og efterskole: tilgængelig hele døgnet. 

Aktivitetshuset: Dagtimer mandag til fredag. 

Rødding Centret: 6.00-22.00 

Holtegården: 6.30-16.00 

 

Hvis vi selv skal investere i én koster det typisk omkring 6.000,- + moms. 

for en model der også har elektroder, der kan bruges til børn. 

Der er gratis service det første år, OBS på batterier,  

de skiftessammen med elektorderne i nogen service-aftaler gratis hver 

gang, de har været i brug. 

En sesrviceaftale ligger typisk mellem 3 og 4.000 kr. pr år.  

 

Vi tager stilling til en evt. anskaffelse efter sommerferien. 

 

Vi vil gerne prioritere at personalet får et førstehjælpskursus. Poul har 

kontakt til flere erfarne kolleger vi kan få som instruktør til en rimelig pris. 

 

 Dette er referat efter bedste evne og noter, nedskrevet dagen efter mødet. 

Hilsen 

Pernille 

  

  

  

  

   


