
 
 
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 25/10- 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Charlotte, Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, 
Henrik, Lars, Poul, Jens.  
 
Fraværende: 
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Kommentarer, godkendelse og underskrift af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde.  
 
Beslutning til fremadrettet procedure. Fremover skriver vi referatet under i 
forlængelse af bestyrelsesmødet.   

Alle  
 
 
 
 
Jens 
 
Charlotte  

Siden sidst.  
Efterårets arbejdsdage: Bestyrelsen evaluerede de 2 arbejdsdage.  
 
Forældremøder: Forældremøder i skolen er gået godt hele vejen rundt. 
 
Skolefotografering gik fint, godt med to dage. Bedre seddel til udfyldelse 
næste år.  
 
Motionsdag: Rigtig god dag sidste dag før efterårsferien, pindsvineløb som 
en god tradition. Familiegrupperne fungerer rigtig flot.  
 
Der arbejdes med elevdemokrati. Forskellige emner drøftes på klassen og 
klasserne vælger så én eller flere repræsentanter som deltager til 
elevdemokratimøder. Pernille står for de fælles møder med klassernes 
repræsentanter. Der har bl.a. været talt om brugen af gymnastiksalen i 
frikvarterne samt overordnet brug af frikvarterne om vinteren. Det kan være 
forskellige klasserepræsentanter (også i antal) fra møde til møde.  
 
Bestyrelsen kan invitere elevrepræsentanter til debat på et 
bestyrelsesmøde i fremtiden.  



 
Nyt fra kontoret 
To elever er stoppet i 7. klasse.  
Én ny elev i 5. klasse. 
  
Pædagogisk dag for lærerne den 19-20. november afholdes i Rødding 
Centret. Det er uden overnatning.  
 
Nyt fra børnehave og SFO  
Charlotte fortæller: Vi er 30 børn lige nu. Normering er 34. Ny dreng 1. nov. 
Ledig plads til et barn som skal begynde i 0. kl. aug 19.  
 
I den kommende tid afholdes forældresamtaler i børnehaven.  
 
Vi modtager lige nu tilskud fra kommunen til 10 ressourcetimer til et barn 
med et særligt behov. 
 
Vi har en syrisk dame i virksomhedspraktik. Vi håber aftalen kan forlænges. 
 
Pædagogisk dag for personalet i Børnehave og SFO gik godt.  
 
På P-Pladsen v. Evas Flora mv. er et farligt sving. Det kan måske lykkes at 
få kommunen med på at lave bump via en henvendelse fra vores 
bestyrelse. 
 
Til januar afholdes aften for forældre om førstehjælp. Børnehavens 
personale deltager.  
 
Børnehavens bedsteforældredage gik rigtigt godt.  
     
21. november - indskrivningsmøde til kommende 0.kl. Der er lige nu 12. 
elever. Der kan gøres mere reklame! 4 ledige pladser til skolestart 2019.  

Jens  3. kvartals regnskab  
 
Regnskabet ser fornuftigt ud til trods for, at vi har tre personer på barsel. Vi 
har et kvartalsoverskud på kr. 500.774 kr mod et forventet overskud på kr. 
161.000. Det er meget tilfredsstillende.  
  

Jens Budget 2019. 
 
Jens gennemgik budgetudkastet for 2019, som viser et forventet overskud 
på kr. 528.000, hvilket bestyrelsen mener er et passende overskud.  
 



Forudsætninger for budgetudkast 2019: 
Elevtallet som stabilt. 158.  
Vi skal regulere skolepengene lidt. 2 % cirka. 25. kr. pr. elev.   
Bh-betalingen sættes op med 100 kr., så vi matcher prisen på en 
kommunal børnehaveplads.  
 
Pga. afholdelse af barsler er personalesituationen fra nytår og et par 
måneder frem udfordrende, men der er lagt en fornuftig plan. Dog uden de 
store overlapninger af hensyn til økonomien. 
 

Charlotte 
og Jens 

Udvidelse af børnehaven.  
 
Det blev drøftet om vi skal arbejde på at få vores børnehave udvidet fra en 
normering på op til 34 børn til en normering på op til 49 børn. Bestyrelsen 
besluttede, at vi går efter at udvide børnehaven, hvis det er muligt på en 
økonomisk og praktisk fornuftig måde.  
 
Forskellige udvidelsesmuligheder i nuværende og nye bygninger blev 
gennemgået.  
 
Bestyrelsen nedsatte en bygge- og arbejdsgruppe. Formålet med gruppens 
arbejde er inden næste bestyrelsesmøde, at mødes og lave en skitse over 
det 2 udvalgte udvidelsesmodeller, hvor økonomien, byggeprocessen og 
mulighederne i de 2 modeller, herunder tidsplan gennemgås.  
Gruppen består af Jens, Charlotte, Lars, Poul og Henrik.        
  

Maja og 
Ditte  

Forældrebanken 
 
Status efter arbejdslørdag og idéer til opfølgning og brug 
 
Det var en rigtig god oplevelse at have plads til at tale forældrebank med 
forældrene til arbejdslørdagen. Samtalen i sig selv genererer idéer. Der er 
få forældre der finder tid og lyst til at udfylde tilmelding til forældrebanken  
digitalt.  
 
Ditte skriver tilmeldingerne fra arbejdsdagen ind i forældrebanken på 
drevet.  
  
Det er en rigtig god idé at gentage på kommende arbejdslørdage.  

Henrik og 
Ditte  

Vedtægtsændringer  
 
Bestyrelsen ønsker flere vedtægtsændringer, herunder ønskes tidsrummet 
hvor generalforsamlingen skal afholdes rykket frem. De planlagte 



ændringer blev ridset op. Henrik og Ditte laver udkast til 
vedtægtsændringerne, som skal godkendes på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger. Det planlægges at afholde en ekstraordinær 
generalforsamling i forbindelse med julecaféen, hvor der stemmes om 
vedtægtsændringerne første gang.  
  

Lars  Hjertestartere og førstehjælp - opfølgning på tidligere drøftelse. Lars vil 
undersøge priser, herunder evt. sponsorering eller fonde.   

Alle  Den kommende tid 
Halloweenfester, pædagogisk dag/forældrevikarer, julecafé, juleafslutning 
mv.    

Alle Evt.  
Jens og Pia vil gerne undersøge muligheder for bankskifte. Grønt lys til det 
fra bestyrelsen.   

 Næste møde den 4. december 2018 

  

   


