
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/12 - 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, 
Lars, Poul, Jens.  
 
Fraværende: 
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Siden sidst 
Julecafe - en så stor succes der har gjort det nødvendigt med det store 
service-eftersyn, fordi folk bakker så godt op og vi er så mange. Det var 
utroligt velplanlagt, men det kan ikke køre i helt samme skabelon længere. 
Juleværkstederne kørte meget vellykket i år. 
 
Pædagogiske dage: Med fokus på værdigrundlaget, udsprunget af 
lærernes samarbejde, skole-hjem-samarbejde, og undervisning.  
Meget frugtbart, og et par gode dage.  
 
Personale: Jens orienterede om personalesituationen.  
 
Det nye skema, der starter i januar, kommer ud før jul. 
 
Vedtægtsudvalget har mødtes og har udskudt arbejdet til efteråret næste 
år, for der er så mange ting, der kan ændres, hvis vi alligevel skal have fat i 
det. Derfor er det et større arbejde der venter, end at et lille udvalg skal stå 
alene med det.  

 
Indskrivningsmøde: Meget velbesøgt og begejstret. Der er indskrevet 14 
børn til kommende 0. kl.  
 
Revisoren var på uanmeldt besøg til kassekontrol. Alt var i orden og 
ingen bemærkninger. 
 
Der er startet 2 børn i 0. og 2. kl. og en på prøve i 5. kl. lige nu. 
 



Jens Budget 2019 til godkendelse. 
Budgetoverskud på 439.000 - der er højere udgifter på personaledelen: 

- der sat noget mere fra til feriepenge-forpligtelser og der er også 
afsat mere til vikar-udgifter, når vi har barsel, så derfor er resultatet 
anderledes end præsenteret på sidste møde. 

Med ca. det samme elevtal som i 2018 er udgifterne til undervisning de 
samme. Derfor er der luft til at lave de sjove ting. 
 
Bestyrelsen godkender budgettet. 

Jens Udvidelse af børnehaven.  
Status fra byggeudvalget: 
Udvalget er ret enige om at Stuehuset i fremtiden skal være børnehave og 
ombygges og godkendes til dette. (Kommunen skal godkende planerne, før 
vi sætter gang i byggeriet.) 
Men hvad skal der så ske med resten af skolen – det blev drøftet.  
Vi skal have den store forkromede plan med overblik, før vi lander på en 
beslutning. 
Vi skal ikke blokere børnehave-udvidelsen med, at vores andre planer 
tager lang tid at lave. 
Ikke bare se på hvad der kan lade sig gøre, men se på om det understøtter 
de pædagogiske værdier skolen bygger på.  
 
Videre proces: Henrik har lavet en beregning på ombygning af 1. sal i 
Stuehuset.  
Aftalt at Jens nu sender ansøgning til kommunen om udvidelse af 
børnehaven.  
 
Bestyrelsen bakker op om at Jens sender ansøgning (ud fra 
beskrivelsen af udvidelse/ ombygning af 1. sal) til kommunen. 
 
Mål: udvidelsen klar til ibrugtagning 1. januar 2020 
 
Ventelisten eksisterer allerede. 
 
Jens afsøger muligheden for hjælp til at få ideer til at udnytte 
gymnastiksals-bygningen. 
 
Byggeudvalget kommer med udspil til næste trin i processen. Klar til næste 
møde. 

Jens Persondatamappe for Rødding Friskole. 
Meget stor fordel at vi har en jurist siddende på kontoret, som har lavet et 
enormt arbejde. 



Skolerne er udfordrede, for programmerne er lige knap klar til at udføre 
kravene i praksis. 
 
Bestyrelsen har gennemgået skolens persondatamappe og godkendt den. 
Herunder godkendt skolens datafortegnelse, interne og eksterne 
privatlivspolitik. 
 
Bestyrelsen underskriver tavshedserklæring - samtykkeerklæring. 
 
Gennemgang af skolens persondatamappe skal på bestyrelsens årshjul og 
gennemgås årligt. 
 

Pia  Værdigrundlag. Hvor er vi i den proces?  
På de pædagogiske dage arbejdede lærerne meget med værdigrundlaget 
og fandt frem til god snak og gennemgang.  
Jens samler op på dagenes tilbagemeldinger og den videre proces. 

- Lærerværelset ønsker sig en formulering af værdigrundlaget i 
børnehøjde. Så børn også kan forstå det og reflektere over det. 

- Også vigtigt at få formuleret hovedpunkterne i de ting Jens taler 
med familier om til optagelsessamtalen. (Alt dette har du sagt ja til 
at være en del af, når du siger ja til friskolen) 

Vi skal videre i processen med både elever og forældre og de ansatte igen. 
Vi satser på at komme i gang med eleverne i løbet af januar og så senere 
et stort forældremøde.  
Børnehaven gennemarbejdede deres værdigrundlag på deres 
pædagogiske dag. 

Poul  Nyt fra børnehave og SFO  
Udvidelse er dét, der rumsterer i børnehaven.  
Der er jul på programmet med de faste traditioner med nisser og julefrokost 
på hotellet. 
Utrolig dejligt at se, hvordan den sidste, der hentes af fra SFO, sidder og 
hygger godt med en voksen og har alenetid. Meget rar afslutning på 
dagene. 
Der tages så godt imod om morgenen med legetøj fremme til at gå igang. 

Alle  Den kommende tid 
Herunder: Kommende mødedato’er for bestyrelsen 
Januar: 28.1 kl. 18.00-21.00 
Februar: 28.2 18.00-21.00 
Marts: 25.3 kl. 18-19.30 
Generalfors. d. 27.3. 
 
Julefrokost for personale den 4.12 
Juleafslutning for skole og børnehave den 21. december 



Vildeste idé - uge i uge 2 Afsæt i FN’s verdensmål at løse nogle af de 
problematikker. (mandag + fredag er klassedag)  
 

Alle  Evt. 
Forældrefest 2019. Vi er så spændte på hvad det vindende udvalg finder 
på…  Datoen kommer meget snart...VI holder fest for dem, der vil deltage. 
 
På tirsdag er Pernille inviteret til Sdr. Hygum eftermiddagshøjskole og 
fortælle om jul og traditioner på Rødding Friskole. 

 


