
 

 

 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 4/4 2018 

 

Rødding Friskole kl. 19 - max. 21.30 

 

Deltagere: 

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

Lars, Poul, Jens.  

 

Fraværende: 

 

Sandwich og Kaffe: Jens  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Velkommen til den nye bestyrelse - præsentationsrunde: 
- Hvem er du?  

- Hvad synes du er vigtigt for at ha’ verdens bedste skole og 

børnehave?  

- Hvad kunne du tænke dig at have fokus på eller bidrage med i den 

kommende bestyrelsesperiode?  

 
Brobygning fra den tidligere til den nuværende bestyrelse: 

- Hvad er der arbejdet med i den tidligere bestyrelse? 

- Hvilke tanker fremadrettet havde den tidligere bestyrelse? 

- Er der nogen, der mangler information eller lign.? 

- Er der nogen, der kunne have lyst til at deltage på ét af 

friskoleforeningens introduktionskurser for bestyrelser? Se: 

https://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/ 

- Hvad forventer vi af os selv og hinanden i den kommende 

bestyrelsesperiode?  

 

 

Præsentation: 
Henrik: vil godt fortsætte på kassererposten, men vil også gerne give 

posten videre.  

Ikke bare tænke bygninger men indhold. Er det tid til et elevråd med den 

størrelse vi har? 

 

Stinne: Vi har allerede en rigtig god skole, børnene er tilfredse. 

       snakke om elevråd og indhold i skolen. Tager med på introkursus om 

at være i bestyrelsen. 24. maj på Simmersted Friskole 17-20 



Pernille: valgt af lærerrådet til at være lærerrepræsentant for dette skoleår. 

Ikke medlem af bestyrelsen. Har fokus på at dette er stedet hvor det 

bliver”vores” skole. Koordinering af forældre-ejerskab og daglig praksis. 

 

Poul: Ønsker om fokus på at elever tør stå frem med meninger og ytre sig 

og deltage. Den almen-menneskelige dannelse. Fokus på IT, sikkerhed (Et 

sikkert program : Office 365 med adgang med Uni-login.)   

 
Ditte: Se på indholdet i vores skole. Forandringer i størrelse kræver at vi 

kigger på hvilke strukturer der skal ændres for at passe endnu. Vi skal have 

ændret i vedtægter, da der er kommet ny lov om tilsynsførende. Der er 

stadig bygninger, der trænger til at renoveres/ombygges, men nu er det tid 

at se på det inde i bygningerne. 

Hvordan får vi et bredt forankret ejerskab i forældreflokken, så vi er med 

alle sammen. Hvad skal der til for at få det løftet? 

Alle der sidder i bestyrelsen sidder på pladser andre også gerne ville have 
bestridt. Det forpligter, så man har pligt til at orientere sig og hjælpe med 
kommunikationen, hvis forældre henvender sig. Få det fulgt til dørs til 
skolen, kontoret, lærerværelse. Bestyrelsen er et godt forældre-bindeled til 
resten af forældreflokken. 
Tager med til intromøde 24.5 

 
Pia: Vigtigt at få formidlet værdierne videre til alle de nye. Holde fast i de 

gode måder at være på. Det skal have plads. 

 

Lars: Det børnene kan sammen her, som vi så i musical, viser at det er det 

vigtige at børnene kan trives gennem hele deres skoletid og vi skal passe 

på det som er værdier igennem hele skoletiden. 

Vil gerne være med i bygge-processer fremad.  

Vi skal ikke lave det hele om men fortsætte den gode retning, der er igang i 

bestyrelsen. Tager med til intromøde 24.5 

 

Maja: Det er spændende at være med i bestyrelsen. Den gode udfordring 

er at få forældrene inddraget godt i at “lave” skole. 

Gerne et par arrangementer hver vinter, hvor vi 1. taler (selv) om vores 

værdier og 2. får et foredrag som også er åbent for lokalområdet. 

Nu hvor vi er en skole som kører godt skal vi også være et aktiv for 

lokalområdet og byde ind med det vi mener og gør. 

Snak om hvad “gode økonomi” er til for. Hvad bruger vi den godt til. 

Jens: er ikke medlem af bestyrelsen, men sidder med. Det er her vi sørger 

for at skolens tandhjul griber rigtigt ind i hinanden, så hele skolens maskine 

kører. 

Vigtigt at bestyrelsen er klare på hvilke områder der er ledelsens og hvilke 

der er de store linier, som bestyrelsen trækker op. 



Skolens vækst har været stor, men den flade ledelsesstruktur gør at vi har 

et meget stort fokus på at have alle de gode værdier med os selvom vi 

vokser.  

 

Pia sender forretningsorden og vedtægter til alle nye  

Læses til næste møde.  (gerne med link til friskoleloven) 

bestyrelsesmedlemmer. Tak! :-) 

 

Alle underskriver tavshedserklæring, for på møderne kommer emner op, 

som ikke skal længere end bestyrelsesbordet. 

 

Skolen har tegnet en bestyrelses-ansvars-forsikring. 

Vigtigt at mails /dagsordner ikke ligger fremme, hvor børnene ser det 

hjemme.  

 

Hvis vi vil vide vores aller yderst rammer, så er det Friskoleloven, der 

gælder for os. Se også Friskoleforeningens hjemmeside. 

Alle  Konstituering 
Vi skal have valgt formand, næstformand og kasserer 

 

Ditte Sjørslev er valgt som formand. 

Maja Lomholdt er valgt som næstformand. 

Henrik Svendsen er valgt som kasserer. 

 

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

bestyrelsesmøde (ret meget!)?  

- Generalforsamling, ny bestyrelse 

- Nyt personale: Stor trivsel på lærerværelset. Trods mange 

aften/weekend-arrangementer og ferien faldt på et tørt sted. 

Vi har ansat Vinni og Anne Margrethe barselsvikarer på fuld tid og Line: ½ 

tid. 

Per er startet i praktik 4 uger for at se om han kan være i flex-job som 

pedel 16 timer/uge. Peter fortsætter.  

- Musical ugen endnu engang en stor succes. Stor følelse af 

friskolefællesskab og at alle kan byde ind til det store skole-

fællesskab. Det er dejligt at mærke at vores grundsten i at lave 

musical kan lykkes også med 150 nye elever.  

- Storegruppens start. Kommet rigtig godt fra start. Der er startet 11 

nye børn spredt over børnehave og storegruppe. De andre børn 

tager så godt imod! 

Jens Status på ombygnings- og renoveringsprocessen 
- Hvordan har processen fungeret?  



Vi blev færdige til tiden. Der er lige en hage med kloak-systemet, der lå 

under en mødding-beton-plads vi ikke kender. Men alt er nu tilsluttet. 

Alle håndværkere har arbejdet så godt og forstående for at vi skulle være 

færdige til tiden. Fin proces -trods de overraskelser der dukkede op 

undervejs. 

 

Børnehaven ønsker først at få lavet køkken når der er sommer udenfor og 

ikke så mange nye børn og ting lige nu. 

- Status for tidsplan og økonomi: 

Budgettet for Storegrupperum , lærerværelse og billedkunst holder fint. 

Tingvej 12 blev lidt dyrere end vi regnede med. 

 

En meget stor post er lys og el i Tingvej 12. Vi skal leve op til - og kunne 

dokumentere at vi lever op til det nye bygningsreglement. 

 

Vi har en stor udfordring i forhold til kloakledningen fra Hønsehuset og ud 

mod vejen. Der er trærødder i, som spærrer. Rørene skal lægges om. 

Samtidig skal vi også have lavet 2 brønde ved vejen ved P-pladsen om. 

Det kræver en indsats meget snart. Kommer til at koste 20-30.000,- kr. 

 

Nu skal vi spare godt op igen, før vi sætter gang i nye 

ombygningsprojekter. Vores likviditet skal lige have tid til at bygge sig op 

igen. 

 

Erfaring: Det er en økonomisk måde at bygge på, men næste gang er der 

brug for en håndfuld forældre, der kan hjælpe med at styre byggeriet og 

hjælpe med snakken med håndværkere. Det kræver meget tid og viden, så 

Jens kan ikke nå det hele selv. Det har været en stor hjælp, at Henrik har 

været med. 

De 3 opdelte arbejdsdage har været en rigtig god hjælp. Men det er vigtigt 

at der blandes i forældreflokken, så man møder nogen fra de andre 

årgange. Så højst en deling i 2, for at der er opgaver til alle. 

 

 

Ditte  Årshjul for Rødding Friskole og Børnehave 
- Hvad skal bestyrelsen være opmærksom på i løbet af året?  

Alle kigger på den uddelte oversigt, så vi kan fylde flere ting på næste 

gang. 

Henrik og Jens ser på regnskabs-opgaver, der skal ind. 

Poul taler med Charlotte om børnehavens årspunkter. 

 

Punkter der skal med på årshjul skal sendes til Ditte i god tid før næste 

møde. 

 



:)  Nyt fra børnehave og SFO  
Hvem vil være kontaktperson mellem bestyrelse og børnehave? 
Børnehavens vedtægterne siger, at der skal være en repræsentant for 

bestyrelsen til børnehavens kontakt. Som står for den løbende dialog, så vi 

hænger godt sammen. 

Poul vælges som bindeled og står for det faste punkt med nyt fra 

børnehave og sfo på bestyrelsesmødet. 

 

Der er fuldt hus i børnehaven og der er ikke plads til nye før april 2019. Det 

er vægtet højt at årgangene er ca. lige store. 

 

Der er 104 tilmeldt aftenens fællesspisning. 

Der er tildelt 18 timer til børn med særlig støtte. Derfor har vi fået Maren 

ind. 

Med så mange børn i sfo er der tilført flere voksen-timer (Heidi og Maren) i 

sfo og storegruppe-regi. Heidis hjælpetimer i skolen overgår til sfo. 

Begge vores syriske medarbejdere har fået forlænget deres praktik til 5. 

juni. 

Ditte  I tilfælde af lockout. 
Vi er ikke udtaget til strejke men varslet til lockout. 

- Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? 

- Hvordan bidrager bestyrelsen bedst til håndteringen af en  

            vanskelig situation? 

Vil nogen være med i planlægning af kommunikation og håndtering af en 

sådan situation. Vigtigt at bestyrelsen er meget med i kommunikationen, i 

forhold til børn, forældre og kontakt til ansatte. 

 

Ledelsen har beredskabsplanen klar, men det er godt at signalere at 

bestyrelsen står bag og er med i processen. 

Ditte går ind i det arbejde, og mødes med Jens efter London-lejrskolen. 

Jens indkalder. 

Alle  Kommende mødedatoer: Husk kalenderen.  
Pia på kontoret melder os samlet til deltagelse på Simmersted Friskoles 

bestyrelses-intro-møde 24. maj. Pia, Stinne, Ditte, Henrik, Lars vil gerne 

deltage. Poul og Maja giver kontoret besked i denne uge om de deltager. 

 

Lærerne laver ikke pædagogisk dag med forældreovertagelse i år, da vi er 

så mange. Derfor laves eftermiddagsmøder med planlægning. 

 

8.5. bestyrelsesmøde 18-21  

           (send mail til Ditte med punkter til dagsorden senest 1. maj) 

 



6.6 Fællesmøde mellem bestyrelse og personalegruppe - efterfulgt af 

1 time kun for bestyrelse.  

Alle  Eventuelt Hver dagsorden starter med kommentarer til og godkendelse af 

referat. Pia sender referat ud efter hvert møde. 

 
Debat-pilot-kursus udbydes af friskoleforeningen og højskoleforening om 

“Frirums-debat”. Maja deler info med bestyrelsen. 

  

  

  

   

 


