
 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde d. 26/2 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Maja, Diana, Ditte, Pernille, Jens 
Henrik, Kristen, Pehr 
 
Fraværende: Jutta,  
Referat: Pernille 
 
Sandwich: Jens  
Kaffe mv.: Ditte  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Siden sidst  

Rundvisning i vores nye hus på Tingvej 12.  
Vinni er den 1. februar startet som ny lærer i midlertidigt skema til vi starter 
forårsskemaet 5. marts. 
Anne-Margrethe og Line starter begge som lærer 1. marts.  
Foredrag med Erik Lindsø en fin succes. Mange folk og megen ros for en 
spændende aften. 
2 elever i udveksling på den skandinaviske friskole i Berlin i 14 dage og vi 
havde også 2 elever dernedefra på udveksling her. 

Jens Godkendelse af budget 2018. 

Budgettet blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde og kommenteres 

på dette, så vi kan nå at få evt. ændringer med til 

Generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen godkender budgettet 2018 med et overskud på 472.000 kr. 

Jens Regnskabsgodkendelse & Bestyrelsens stillingtagen. 

Det færdige regnskab er ikke klar til bestyrelsesmødet. Da vi har en 

meget tidlig generalforsamling i år, så får vi først regnskabet i ugen 

op til generalforsamling. Vi skal derfor have et møde med dette som 

dagsordenspunkt. 

 
Årsrapport 2017 er klar til gennemgang og underskrift 1 uge før 
generalforsamlingen.  
 



Når årsrapport er færdig, så kan vi forholde os til de bemærkninger som 
revisoren evt. har.  
 
Alle i bestyrelsen skal læse regnskabet straks og give kommentarer/ 
indsigelser, som sendes til alle i bestyrelsen. Med frist til 12.3. kl. 8.00.  
 
Så finder Jens og revisor svar på spørgsmål, så de afklares på fælles mail. 
Regnskabet forventes vedtaget 14.3 til underskrift før generalforsamling. 
Årsrapport skal underskrives digitalt.  
 
Vi er pressede på tid, fordi generalforsamlingen er flyttet 14 dage. Derfor 
har vi kortere tid end vi plejer, når revisoren skal kunne nå at være færdig. 
Generalforsamlingens placering skal prioriteres højere, når vi planlægger 
næste skoleår. 

Jens Status på ombygning og renovering Tingvej 12 og øvrige dele af 

skolen. 

- Gennemgang af status for tidsplan og økonomi. 

- Justeringer af fase 2 lærerværelse og Billedkunst. 

Tidsplanen holder, men økonomisk er der ting der er blevet dyrere, men 
der er også et par stykker som er gået den positive vej. 
Henrik og Jens har været byggeledere og kontakt til håndværkere 
El-arbejdet er blevet meget dyrt pga. bl.a. nye krav til belysning og 
forbindelse af internet. 
Håndværkerne har arbejdet rigtig godt og det er blevet styret meget flot. 
Dejligt at vi overholdt tiden, så vi kunne få godkendelserne fra 
brandmyndighed og kommune torsdag og fredag. 
Så går vi i gang i billedkunst og kommende lærerværelse. Tømrer og maler 
kommer i morgen. 
Vi har prioriteret at køkkendelen bliver en dyrere, men stærkere udgave 
med stålvaske og stålbordplade, så det kan klare brug i skolen. 
 
Til arbejdslørdag d. 17.3 er det lærerværelse og udeområder, der skal 
ordnes. 

Udvalget Status på paneldebat d. 28/2 med hensyn til afvikling. 

Interessante artikler fra debat-deltagere, lærerne har også fået dem. 
Det bliver en spændende aften. HUSK at få andre forældre med, så vi 
bliver mange. 
Vi holder den stramme tidsplan, så vi er færdige som annonceret. 
 

Udvalget  Status på forældrebanken. Hvordan går det med banken? Hvordan ser 

det ud med hensyn til at realisere en digital løsning?  
Pia har lavet mulighed for at tilmelde sig forældrebanken på hjemmesiden. 
P.t. har kun 2 familier ”sat noget i banken”.  



Ditte  Ønsker til den næste bestyrelse.  

Har vi noget, vi gerne vil “overdrage” til den ny bestyrelse? 

Noget vi gerne vil huske at fortælle eller noget andet?  
Værdi-debatten skal køre videre. Dianna arbejder gerne med, selvom hun 
ikke genopstiller. 
 
Ved hjælp af referaterne skal vi opdatere bestyrelsens årshjul. 

Jens og 
Ditte  

Generalforsamling 2018. 

Gennemgang af dagsorden og check at der er styr på aftenen. 
Tage har i dag meddelt at han ikke vil være tilsynsførende mere. Kommer 
den 14. 3 og aflægger sin rapport. Vi skal have valgt ny tilsynsførende til 
vores generalforsamling.  
 
Bestyrelsen planlagde den kommende generalforsamling.  
 

Ditte  Hvordan er Rødding Friskole stillet, hvis de igangværende 

overenskomstforhandlinger ender i en storkonflikt?  

Hvis det bliver relevant, så går et medlem fra bestyrelsen med i 
planlægning og håndtering. 

Diana  Nyt fra børnehaven 

Dejlig fødselsdag. 
Der er hoppet 2 børn fra til Storegruppen/skolestart til aug 2018. 
SFO/Storegruppen glæder sig til at få renoveret og indtage lærerværelset. 

Alle  Evt. Dejligt at en forældre sender en artikel, som kan bruges i vores 
værdidebat. Dejligt at de byder ind og deltager. 
3 journalistelever var til fastelavn på friskolen og nød det rigtig. 
I morgen får vi besøg fra Island fra en skoleleder, som skal lære om at 
integrere børnehave og skole. 
Underskrift af referat og forretningsgangsbeskrivelse. 

  

   
 


