
 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde d. 6/12 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Maja, Jutta, Diana, Ditte, Pernille, Jens 
Henrik, Kristen, Pehr 
 
Fraværende: Diana, Kristen 
 
Kaffe og knas: Maja 

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Siden sidst 

Forrygende kreativ emneuge stærkt gennemsyret af fællesskab på tværs. 
Prioriteret med små hold-størrelser, så alle får hjælp og guidning. God afslutnings 
aften. Tydeligt at mærke at vi er mange, men virker fint med en stærk struktur for 
rundvisning. 
Valgaften i 8.9. kl. en god og koncentreret aften. 
Indskrivningsaften med meget søde familier og klassen fyldt op med 16 børn. Én 
på venteliste. Se artikel i ny tirsdag. 
Skolefest arrangeret af 7. kl. for 4.-6. klasse. Stor succes for både arrangører og 
deltagere. 
Julecafé: Rigtig god stemning af jul og fin omsætning. Dejligt at det ikke bare har 
fokus på at tjene penge. 
Alle skole-hjem-samtaler afviklet. 

 Elever  
En ny pige startet i 7. klasse 
2 stoppet i BH.kl. en til specialskole og en til Rødding skole. 

Jens Personale   

Praktikant fra Haderslev 6 uger til januar. 
3 barsler på vej: Rebekka, Anne og Lars (Kirsten har fået en datter) 
Vi har ansat Anne Margrethe i vikariat for Anne. 
Vi har ansættelsessamtaler i morgen torsdag. 
Næste fredag er der personale-julefrokost og stort set alle kan og vil komme. 

Jens Status på køb af Tingvej 12 

Vi har nu underskrevet købsaftalen, stillet bankgaranti for betaling af 
købesummen. I øjeblikket er vi ved at underskrive skødet.  
 



Nykredit vil give os et lå på 60% af købesummen. 

 

Vi kan få et 20-årigt fastforrentet lån på 1½ %.   

Hovedstol:  510.000,- kr. 

Det beslutter bestyrelse sig for. 

 

Bidragsprocent er høj: 2,7, Det er den procent alle skoler har, da det generelt 
vurderes, at der er høj risiko forbundet med låne ud til skoler.  
 

Merkur bank yder et lån på 400.000,- til renovering af lokaler på skolen ud 

over Tingvej 12. 

 
Ud over at vi køber Tingvej 12 for kr. 850.000, forventer vi at bruge ca. Kr. 
1.100.000,- i forbindelse med renoveringerne i 2018.  
 
Bestyrelsen beslutter ikke at tegne ejerskifte-forsikring til Tingvej 12. 
 
Vi mangler endnu at få vores byggetilladelse fra kommunen. 
 
Vi undersøger om vi kan få nogle billige brugte kontormøbler til det nye 
lærerværelse.  
 
Jens og Henrik arbejder videre med renoveringsprocessen.  

Udvalget Status på foredrag 2018 

Aftalerne er i hus, programmet lavet og skal hænges op og reklameres for. 
24. januar Erik Lindsø fortæller om “De skuldre vi står på” Frihedstanken og det 
Grundtvig-Koldske. 
28. februar: Paneldebat, hvor Erik Lindsø er ordstyrer. Interessante debattører om: 
“Hvad skal vi med at gå i skole?” 
Vi skal virkelig tromme sammen, så forældrene kommer. Vi skal sørge for, at de 
forældre vi ved kommer, tager 4 andre med. 
Fælles referenceramme til videre diskussion hen over resten af 2018. 
Vi spørger 8.9. kl. om de vil stå for kaffe og kage bod. 
Annoncering og PR for arrangementerne blev aftalt.  
 

Jens Budget 2018: 
Der er endnu ikke vedtaget en finanslov, så lige nu ved vi stadig ikke hvad 
statstilskuddet præcist ændrer sig til. Derudover vil vi gerne have ansat nye 
medarbejdere (ansættelsessamtaler i morgen), så lønudgifterne hertil kan 
udarbejdes i budgettet.  
Derfor er der endnu ikke lavet endeligt budget, så godkendelsen heraf udskydes til 
næste møde.  
Saldobalance 3. kvartal:  



3. kvartal viser et overskud på 388.000,- pr. 30/9, så vi er rigtig fint på vej til at nå 
det budgetterede overskud for året på kr. 455.000.  
 

Udvalget Status på forældrebanken 

Udvalgets folder blev uddelt til julecafé og vi er spændte på tilbagemeldingerne, vi 
har ikke modtaget nogen endnu. 
Der blev talt om at gøre banken elektronisk – også f.s.v.a. tilmelding. Bestyrelsen 
kontakter Pia herom.  
Folderen skal med hjem i taskerne. En plakat der opfordrer til at man får afleveret. 
Husk at vi udviser hensyn til, at der også er familier, der ikke har overskud til at 
bidrage. 

Diana/ 
Ditte 

Nyt fra Børnehaven 

Der er 32 børn lige nu. Der er én ledig plads til april 2018 og herefter ikke nogen 
ledige pladser før april 2019. Jævn fordeling på årgangene. 
De fleste MUS samtaler er afholdt og viser personalet der møder glade på arbejde. 
Største udfordring: Pladsen. 
De laver nissehemmeligheder. 
SFO har også meget pres på. Især når de skal være inde. De er mange børn. 
 

Jens Beslutningspunkt: Bustransport af elever fra Gram. 
 
Bestyrelsen drøftede igen spørgsmålet om at tilbyde bustransport til eleverne fra 
Gam.  
 
Bestyrelsen beslutter sig for ikke at stå for transport. Vores opgave er at drive 
skole. Transporten er en forældreopgave. 
 

Jens Godkendelse af nye takster for skolepenge for 2018 

 
Den aftalte årlige index-regulering 2,5 %: 
Det kommer på Fredagshilsen nu før jul. 

Henrik Status på projektfag i overbygningen  

Faget hedder “Ånd og Hånd” 
Vi havde Mette Hauch med som rådgiver for at se om vi kan inddrage elever i at 
søge eksterne midler. 
Vi har serveret ideen for eleverne i faget, men de ønskede at arbejde med noget 
andet. 
Vi synes at Mette Hauch er spændende og ville være en god igangsætter, men 
kunne ikke få det passet ind i faget.  
Bestyrelsen har drøftet hvor vigtigt det er at holde fokus på bestyrelsens 
kompetencer for Jens og lærerværelset skal varetage det pædagogiske og faglige. 



Bestyrelsen vil gerne være inspiration til de store penselstrøg. 
 

 Evt.  
Forældrefestudvalget synes det er svært at finde en dato for vi støder hele tiden 
ind i andre arrangementer der ligger tæt på. 
 
Vi foreslår at vi fester og fejrer, når vi er færdige med byggeri og er kommet ind i 
april. Arbejdslørdag 21.4 er aflyst, til fordel for de 3 arbejdslørdage i byggeriet. 
 
Generalforsamling ligger d. 14. marts 2018 og ikke den sidste uge i marts, som 
vi plejer. Generalforsamlingen flyttes pga. Påsken og muscical-emneugen.  
 
Næste møde: 11. januar 2018 kl. 18.00 
 

                        
           


