
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8/5 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, 
Lars, Jens.  
 
Fraværende: Poul 
 
Forplejning: Jens  

 

Ansvarlig Dagsorden med referat 

Alle Kommentarer, godkendelse og underskrift af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde.  

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

bestyrelsesmøde? 
 
7-8-9 kl. har været ude at rejse.  
Fine ture, men vi er modne til at se på om der skal laves en ny struktur.  
 
Turen til London (8-9. kl.) er meget dyr, men viser på mange måder 
storbyen, som vi også oplever i Berlin. Vi vil gerne gentænke ideen med 
rejserne. Hvad er det de store elever har brug for og hvad er det vi gerne vil 
dem. Turen til London koster ca. 5.500,- pr elev for skolen, så det skal 
være et bevidst valg. Gerne dabat-emne til fællesmøde mellem bestyrelse 
og lærerværelse.  
 
Københavnerturen rammer rigtig godt og er både en stor oplevelse og 
meget dannende for eleverne i 7. klasse. 
 
Emneuge (imens de store var ude at rejse): 
Fantastisk emneuge om Grønland. Hvor 0.-6. kl. rigtig lærte noget og 
havde en god fælles oplevelse. 
 

Jens Personale og elever 
- Nyt om og fra friskolefolket, hvad er der sket siden sidst? 

 



Vi har fået Britta ansat i fleksjob i rengøringen efter sin 4-ugers 
virksomhedspraktik. 
 
Vi har ansat Per i fleksjob som pedel efter hans 4-ugers 
virksomhedspraktik. 
 
Nette er i praktik til fleksjob som lærer. Hun er lige nu primært støtte for en 
elev.  
 
Vi har sagt farvel til en familie. De tog deres 2 børn ud af skolen og Jens 
besluttede den mindre søskende skulle stoppe i børnehaven, da han 
vurderede, at barnet ikke ville komme til at få i skole her.  
 
Vi har fået en nye pige i 5. kl. og 2 nye drenge i 4. kl. Tidligere i dag var der 
en rundvisning - også til 4. kl.  
 
Der er meget stor efterspørgsel til 5. og 6. kl., hvor vi ikke har plads, men 
ikke nogen, der spørger på kommende 9. kl. eller de små klasser (0.-2.), 
hvor vi har plads. - 1-2 i hver klasse. 
 
Skal vi byde lidt ind med PR og præcisere hvor vi har plads? 
 

Jens Regnskab for 1. kvartal 
 
Revisoren roser at vi følger budgettet fint og har et pænt resultat - et 
overskud på kr. 54.000. Budgettet for 1. kvartal var et underskud på kr. 
52.000, så vi er foran budget med 106.000,-. 
 
Vi har opdaget en fejl i budgettet. Tabellen fra undervisningsministeriet fra 
ikke entydig at læse, så vi får ikke så meget som vi havde forventet. Vi får 
lidt mindre beløb til inklusion, når man er over 150 elever. Både revisor og 
vi har aflæst takst-tabellen anderledes, så vi kommer til at mangle kr. 
134.000 i forhold til budget. Derfor er budgettet blevet rettet til. 
 
Det oprindelige overskud i budgettet er nu rettet fra kr. 480.000 til kr. 
311.000,- i år. 
 
Jens spørger om bestyrelsen vil have at han skal beskære i budgettet, så vi 
kan forvente det oprindelige overskud, eller om vi skal se tiden an. 
Vi kan spare på alle undervisnings konti (ca. 40-50.000 kan findes på den 
måde.) 
 
Der er kun budgetteret med de elever vi ved vi har, så et par elever mere, 
vil pynte godt.  



 
Bestyrelsen beder Jens sigte efter at vi kan have et overskud på ca. 

400.000,- uden at besparelserne bliver noget der trykker på 

kerneværdier. 

 

Jens Revideret budget for 2018 
Jens har allerede revideret det lidt og sender det færdig-reviderede ud. 
 

Jens Status på planlægningen af skoleåret 2018/2019 
- Fagfordelingen er i store linjer på plads. Den kommer ud på 

onsdagshilsen i morgen. 
- Hvilke ressourcer mangler og er der evt. behov for at ansætte 

ekstra hænder? Vi er dem, som vi har behov for at være. 
- Pædagogiske møder. Lærerne har lærermøde i dagene efter sidste 

skoledag og igen de to dage før første skoledag. 

Ditte  Årshjul for Rødding Friskole og Børnehave 
- Input til årshjulet er fortsat meget velkomne.  

 
Lærernes arrangements-kalender, tidligere bestyrelses huskeliste, tænk på 
skolepengestigning på novembermødet, skal vi sætte gang i PR? - så skal 
det være klar til at de nye kan starte til skolestart. 
 

Ditte og 
Maja 

Formelle strukturer omkring samarbejdet mellem bestyrelse og personale.  
- Passer den formelle struktur for samarbejdet mellem bestyrelse og 

personale stadig til det (større) fællesskab vi er blevet?  
- I dag har vi bl.a. en fast struktur, hvor leder og 

personalerepræsentant sidder med ved alle bestyrelsesmøder. Det 
synes vi er afgørende for, at skolens tandhjul “hænger sammen”, så 
maskineriet kan køre. Vi vil gerne drøfte, om det kunne være 
hensigtsmæssigt, at souschefen sidder fast med ved bestyrelsens 
møder som en del af ledelsesteamet, og der derudover vælges en 
personalerepræsentant blandt den øvrige personalegruppe (evt. for 
ét år ad gangen) til at sidde med. I dette oplæg ville der således 
være 3 “med-siddere” i bestyrelsen: Leder, souschef og 
personalerepræsentant. Baggrunden for drøftelsen er vores 
overvejelse: Med et større fællesskab har vi brug for et understøtte 
et stærkt ledelsesteam, og derfor synes vi det er uheldigt, at det er 
et tilfælde, at souschefen i øjeblikket sidder med ved 
bestyrelsesmøder, fordi souschefen sidder med som 
personalerepræsentant. Vi vil gerne sikre os, at det samlede 
ledelsesteam sidder med ved bestyrelsesmøder - ligesom vi gerne 
vil sikre os, at den (større) samlede personalegruppe har en 



personalerepræsentant siddende med, der ikke også har 
ledelsesmæssigt ansvar.  

 
Vi vil meget gerne drøfte det alle sammen på fællesmødet i juni, så vi kan 
opfinde nogle gode modeller. 
 

- Sidste år besluttede vi, at indføre et årligt fællesmøde mellem 
bestyrelse og personale. Hvad vil vi gerne opnå med dette 
fællesmøde? Hvad skal vi være opmærksomme på, for at et 
fællesmøde bliver en god og gavnlig måde at strukturere 
samarbejdet på i et (større) fællesskab? 

 
Alt pædagogisk personale kommer, så vi skal bruge tiden godt, når så 
mange ressourcer er afsat. 
Vi skal være i gruppe-snak, hvor man kommer til at tale med hinanden og 
får lært hinanden at kende. Mærke hvad vi brænder for. 
 
Udfordringer og muligheder i de nye rammer. 
Hvad skal vi med udlandsture? 
Hvordan skal bestyrelsen have medarbejder-repræsentation. 
Fællesskabet 
Hvad ønsker vi der skal ske inden i børn som går i Rødding Friskole & 
Børnehave. 
 

- Er der evt. andre forslag til struktur-drøftelser ift. samarbejdet 
mellem personale - bestyrelse?   

Henrik Elevråd 
- Er det en idé med et elevråd, nu vi er blevet en større skole?  

 
For at sikre elevdemokratiet og ejerskabs-følelsen for skolen. 
Hvis vi skal fortsætte som vi er igang med ad hoc opgaver, så er det utroligt 
vigtigt at der kommer opgaver på børnenes niveau, som de får råderet 
over. 
Vi kunne evt afsætte en morgensang om måneden til at drøfte opgaver/ 
oplæg i familiegrupper, for at få elevernes holdninger i spil. 

Pia Hjertestarter 
- Er det en idé med en hjertestarter på Friskolen. Et spørgsmål fra 

forældre i 5. klasse.  
 
Bestyrelsen anbefaler at alle ansatte deltager i førstehjælps-kursus og at vi 
gennemgår hvor hjertestarterne hænger i nærområdet og hvilke der kan 
bruges til børn. 



Lars undersøger hvilke hjertestartere der hænger hvor i byen og hvad det 
koster at anskaffe én selv. 
Pernille laver en instruks til de ansatte om , hvad man skal gøre i en 
nødsituation i forhold til førstehjælp / nødstart. 
 

Poul Nyt fra Børnehave og SFO  
Afbud fra Poul, så der er ikke nyheder med. 
Det er tydeligt at mærke at de nye i storegruppe og børnehaven er faldet 
meget hurtigt til. 
De nyder at der er mange rum at være i og man ser børnene fordelt i små 
grupper, med en voksen, så de fordyber sig og har gode tider. 
Emma fortsætter næste år som den unge pædagogmedhjælper og gør sig 
klar til at læse til pædagog. Kan også bruges om formiddagen som vikar i 
skolen. 

Alle Den kommende tid - opgaver, datoer og indspark 
- Intro-kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 24. maj 

Vi finder ud af at køre sammen. Lars kan have flere med. 
- Ladefestival d. 26. maj, Frøsløb d. 31. maj. 

Skolen satser på at komme af med alle de T-shirts vi har på lager. 
- fællesmøde bestyrelse og personale d. 6. juni 17-20 BM 20-21 
- Sidste skoledag/ første skoledag. Boller til første skoledag 

 
Evt.: 
 
Vi har ikke fået tilbagemeldinger på om nogen vil skrive noget til avisen. 
Man må jo gerne få os profileret lidt. Stinne vil gerne starte. 
 
Kan vi arbejde lidt på fredagshilsen og alle gentagelserne. Kan vi gøre 
noget for at trimme de utrolig lange indlæg, så man bedre kan overskue at 
læse det meste? 
 
Charlotte og Pernille prøver at koordinere en strammere profil uden at give 
køb på det vi gerne vil fortælle. 
 

           


