
 

 

 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde d. 11/1 2018 

 

Rødding Friskole kl. 18-21 

 

Deltagere: 

Maja, Jutta, Diana, Ditte, Pernille, Jens 

Henrik, Kristen, Pehr 

 

Fraværende: Pernille 

 

Kaffe og knas: Jutta 

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Siden sidst 

Nøglerne til Tingvej 12 er overdraget til Friskolen.  

Veloverstået juleafslutning. Der skal kigges på hvordan vi indretter 

pladserne i kirken.   

Personalet har haft en god julefrokost.  

Jens Personale. Herunder orientering om kommende barselsvikariater og 

nyansættelser.  

 

Vores Pedel Peter kommer tilbage efter hans sygemelding mandag d.15/1-

18. 

Ansættelser: 

Anne Margrethe Nissen starter 01.03.18 

Vinni Elgaard starter 01.02.18 

Line Skipper, som læser til lærer på fjernstudie, er ansat i en deltidsstilling 

med start 01.03.18. 

Hermed dækker vi de kommende barsler og stillingerne er midlertidige.  

Jens orienterede om, at en elev evt. vil skulle modtage sygeundervisning 

hjemme i en periode pga. sygdom. Vi søger om tilskud til evt. 

sygeundervisning. 

Jens Skemaperioder for den kommende tid. I forbindelse med afvikling af barsler 

og ansættelse af vikarer er der nogle skemaændringer den kommende tid. 

 

01.02. ændrer skemaet sig lidt indtil vinterferien, da vi ikke har nogen 

tysklærer indtil 01.03. Tysktimerne bliver erstattet af andre timer. 01.03. 

kommer der helt nye skemaer til alle klasser, hvor alle 3 nyansatte 

(herunder tysklærer) er startet.   



Jens Budget 2018. Finansloven og tilskuds-taksterne er nu på plads. Det samme 

er udkast til budget til godkendelse.  

 

Jens udleverer budget. Budgettet gennemgås. Det budgetterede overskud 

for 2018 er kr. 472.000 

Jens vil tjekke op på om udgifter til vedligehold holder det anslåede budget.   

Budgettet bliver gennemlæst af bestyrelsesmedlemmerne og forventes 

godkendes til næste bestyrelsesmøde d. 26.02.18 

 

Da børn i Storegruppen ikke er indmeldt i børnehaven og heller ikke i 

skolen, skal der laves et budget for Storegruppen, som viser at drift af 

Storegruppen ikke giver underskud, selvom vi ikke modtager hverken 

kommunalt eller statsligt tilskud til disse børn. Budget for Storegruppe 

udleveres og gennemgås. Det budgetterede overkskud for storegruppen er 

på kr. 2.087.  

 

Lige nu er interessen for skolen og børnehaven fortsat stor og der er 

oprettet ventelister. Der er udarbejdet en blanket, forældre skal udfylde ved 

optagelse på venteliste. Der skal betales et gebyr på kr. 500 for at komme 

på venteliste. Gebyret modregnes i skolepenge, hvis man optages i 

børnehaven eller skolen.  

Jens  Status på køb af Tingvej 12, herunder revideret budget og renoveringsplan 

for både Tingvej 12, Billedekunst, nuværende 9. Klasse og nuværende 

lærerværelse samt køkken v. Børnehaven.  

 

Budgettet er på kr. 2.100.000.  

Budget udleveres og gennemgås. Ventilation har overrasket negativt 

beløbsmæssigt (kr. 250.000). Vi undersøger om det kan gøres billigere.   

Foreløbig forbliver der kun 2 toiletter i bygningen. På sigt kan det komme 

på tale at der opføres endnu et toilet i stueetagen. 

Bestyrelsen var på rundvisning på Tingvej 12.  

Udvalget  Status på forældrebanken. Hvordan går det med banken? Er der nogen, 

der har sat noget ind? Hvordan ser det ud med hensyn til at realisere en 

digital løsning? 

 

Der er kommet enkelte tilmeldinger. Pia har givet tilsagn om at lave en 

mulighed for at tilmelde sig forældrebanken digitalt via skolens 

hjemmeside. Udvalget mødes snart med Pia herom. Herefter skal det 

videreformidles til forældre.  

 

Jens Ferieplan for skoleåret 2018/2019  

 

Punktet udgår da kalenderen fra Friskoleforeningen ikke er kommet endnu.  



Jens og 

Ditte  

Generalforsamling 2018. Formalia, dagsorden og bestyrelsens opgaver i 

forbindelse med afvikling af generalforsamling.  

 

Afholdes 14.03.18. 

Tage, som er tilsynsførende, er på valg i år. Han genopstiller gerne.  

Han kommer 3 gange årligt og er med i undervisningen. Er også med til at 

give lærerne feedback. Han gennemgår årsplaner og foretager stikprøver.  

Tage har mange års erfaring som efterskoleleder og har tidligere også 

været friskoleleder.  

Ditte orienterer omkring faste punkter på dagsordenen til 

generalforsamlingen. 

Ditte foreslår, at orientere forældre omkring, at punkter til dagsordenen skal 

være bestyrelsen i hænde senest d. 01.02.18.  

Pehr, Kristen, og Maja er på valg.  

Endvidere er suppleanterne Diana og Jutta på valg.  

Jutta og Maja genopstille gerne.  

Pehr, Kristen og Diana genopstille ikke.  

Ditte  Børnehavens 10 års jubilæum.  

Børnehaven har 10 års fødselsdag d. 1. februar 2018.  

Planer for fødselsdagsfejring og idéer til bestyrelsens rolle/bidrag.  

 

D. 01.02.18 har børnehaven 10-års jubilæum.  

Ditte orienterer om børnehavens plan for dagen.  

Ditte foreslår, at bestyrelsen udsender en lykønskning til børnehaven.  

Jens søger herfor.  

 

Udvalget Status på foredragsrække, vinter 2018.  

Planen for d. 24/1 og d. 28/2 med hensyn til afvikling, promovering og 

netværksarbejde.  

 

Maja orienterer. 

24.01.18: Diana er i dialog med foredragsholderen, om hvad vi ønsker der 

skal fokuseres på. Vi ønsker, at der bliver oplyst generelt om det formelle 

grundlag for at danne en friskole. Hvad vil det sige at lave friskole ud fra et 

Grundtvig-Koldsk grundlag? Der udloddes en præmie til den klasse der 

procentmæssigt er bedst repræsenteret. Der er udvalgt en person fra hver 

årgang samt børnehaven til at samle mindst 5 familier til at deltage til 

foredragene.  

Derudover orienteres der om foredraget i NyTirsdag kommende uge.  

Jens byder velkommen.  

8. - 9. klasse sælger kaffe og kage, hvor indtægterne går til Londonturen.  



Mht. portvin undersøger Maja markedet ;0) Vi anslår at prisen bliver 10-15 

kr pr. glas portvin. Pehr og Henrik står for at sælge portvinen. Pia har 

ansøgt om tilladelse til udskænkning til begge aftener hos Politiet.  

 

Diana Nyt fra børnehaven 

 

Ønske om nyt skilt. Jens kontakter forskellige skiltemalere.  

På personalefronten er der kommet en to nye praktikanter. Charlotte har 

haft medarbejdersamtaler. Det er forløbet rigtig godt. Personalet er glade 

når de tager på arbejde og glade, når de tager hjem fra arbejde.  

Der bliver brugt meget tid på at forhandle ressourcer timer med kommunen.  

Børnehaven udtrykker bekymring omkring P-pladsen ud til Tingvej, da der 

kan opstå farlige situationer. De appellerer til at vi tager en snak med 

eleverne om ikke at opholde sig unødigt på p-pladsen.  

Der er fyldt op i børnehaven indtil april 2019. Fra april 2019 til april 2020 er 

kun 4 ledige pladser. Der er stor søgning til børnehaven.  

 

Alle Evt.  

Ingen punkter.  

   

 

  


