
 
 

 
 

          Glade børn lærer bedst  

Bestyrelsesmøde d. 2. Maj 2017 
 
Rødding Friskole kl. 19-22 
 
Deltagere:  
Maja, Ditte, Jutta, Pernille, Dianna 
(kommer senere) Henrik, Pehr, Kristen 
og Jens 
 
Kaffe og knas: Ditte  

 

Ansvarlig Dagsorden m. referat 

Alle  Vel mødt - bordet rundt 
 
Bestyrelsen talte om hvad bestyrelsen brænder for nu i det nye 
bestyrelsesår. Samt talte om, hvad vi hver især har lyst til og 
mulighed for at byde ind med.  
 
Der blev bl.a. talt om at vi skal have fokus på det pædagogiske. 
Endvidere skal der være forkus på sammenholdet og fællesskabet i 
udskolingen.  
 
Målet er altid at vi har en skole, som eleverne er stolte af at gå på og 
kan li’. 

Alle  Bestyrelsen skal konstituere sig 
 
Formand:  Ditte Sjørslev 
Næstformand: Pehr Knudsen 
Kasserer:  Henrik Svendsen 
Ordinære medlemmer: Kristen Dreiøe 
                                     Maja Lomholdt 
Suppleanter: Jutta Hald Hansen 
                      Diana Østergaard 
 
I bestyrelsen arbejder vi i en meget flad struktur, hvor alle byder ind, 
med det de har på hjerte og deltager i alle diskussioner. Både 
ordinære medlemmer og suppleanter. 

kl. 19.30 Mette 
Hauch  
(skole- og 
innovationskonsul
ent) 
Henrik sørger for 
forbindelse;)  

Mette Hauch, som er skole- og innovationskonsulent, er med på 
skype og vil fortælle/inspirere om at inddrage børnene i innovative 
læreprocesser i forbindelse med fondsarbejde i skoleregi.  
 
Mette har været lærer på Hellerup skole i mange år. Hvor de har 
arbejdet meget projektorienteret. Hun er nu i et lille firma, der hjælper 
med at udvikle skoler. 
Vi ønsker os rådgivning omkring at søge penge til en meget gammel 
bygningsmasse, der trænger til at renoveres. 
 



Kan vi bruge nogle af vores matematik-udviklingsideer, som grundlag 
for at søge midler til nyt. 
 
Vi havde en god samtale med Mette og talte bl.a. om at få eleverne 
med på at søge midler, beskrive behov. 
 
Vi vil meget gerne mødes med Mette i virkeligheden, så Jens tager 
kontakt til Mette igen og arrangerer at mødes med hende rigtigt. 
 

Jens Skoleåret 2017/2018 
 
På de netop afviklede pædagogiske dage havde vi bl.a. fokus på, 
hvordan man har godt fat i alle elever i sin klasse som klasselærer, 
hvordan vi hjælpes ad med forældre om at hjælpe elever videre i 
uddannelsesforløbet. Hvad indebærer klasselærerfunktionen. 
Klasselærer som kulturbærer. 
 
Vi har defineret lærere omkring hver enkelt klasse. 
 
Vi har lavet en fagfordeling, som endnu ikke er meldt ud.  
 
Dansklærere skal generelt have to klasser til dansk i skemaet. Nu 
kan matematiklærere også være klasselærer. 
 
Jes´stilling er i øjeblikket slået op. Der er ansøgningsfrist for en ny 
tysklærer søndag den 7. maj.  
 
Vi har dog brug for at ansætte yderligere en lærer førend fagfordeling 
og skema til næste skoleår kan hænge sammen.  
 
Til skolestart 17/18 er der lige nu indskrevet 141 elever. Det vil 
betyde ekstra indtægter som gør, at vi vurderer, at vi godt kan 
ansætte en ekstra lærer og stadigvæk opnå et resultat i dette 
regnskabsår som budgetteret.  
 
Vi har lavet et stillingsopslag til denne ekstra stilling, som nu slås op.  
 
Jens og Rebekka har besøgt den frie lærerskole i Ollerup, for at gøre 
reklame for skolen og forsøge at lokke relevante ansøgere til. Det 
kan også være årspraltikanter. Ansøgningsfristen på denne stilling er 
28. maj.  

Henrik Gardens hus / renovering 
 
Det går rigtig godt med renoveringen.  
  
I næste uge lægges PU gulv og taget males efter afrengsningen.  
Det sidste VVS-arbejde er også på trapperne.  
 
På forældre-fronten mangler der en weekend, hvor der sættes 
indvendige døre, fodlister og bundstykker ved vinduesinddækning i, 
så er vi ved at være klar til at tage lokalerne i brug.  



Ditte  Ansættelsesudvalg ifm. nyansættelser til skoleåret 2017/2018 blev 
afklaret og processen planlagt.  
 

Ditte Årshjul for bestyrelsesarbejdet i dette bestyrelsesår blev 
gennemgået.  
 
I december skal vi evaluere om vi har brug for at sætte gang i et PR 
fremstød. 

Jens  Pedel/Rengøringsområdet 
 
Vi har ansat Anette som ny fleks-jobber i rengøring.  
 

Diana Nyt fra Børnehaven 
 
Børnehaven undersøger lige nu ved Vejen kommune om 
mulighederne for opnormering af antallet af børn vi må være. I dag 
må vi være 34 børn.  
 
Vi har fokus på at bevare det nære miljø og de grundlæggende 
værdier i børnehaven, hvis vi vokser. 
 
SFO og Børnehaven havde en dejlig arbejdslørdag den 22. april.  
 

Jens Bestyrelsen vil afholde en fællesmøde med personale d. 7/6 kl. 18-
21. 
 
Mødet blev drøftet indholdsmæssigt og det blev aftalt hvem der gør 
hvad i forhold til planlægning.  
 

 Evt.  
 
Næste møde: mandag d. 12.6 kl. 18-21 
 
Punkter til næste gang:  
Ønsker til konkrete opgaver i løbet af året. 
Referatet skrives under næste gang. 

 


