
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 28/2 - 2019 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, Lars, 
Poul, Jens, Maja 
 
Fraværende: - 
Referent: Maja 
Sandwich: Jens  

 

  

Ansvarlig  Dagsorden med referat  

Alle  Siden sidst 
 

Ditte og 
Jens 

Generalforsamling d. 27/3 
Herunder: 

- Ditte har fået nyt job og har besluttet ikke at genopstille til 
bestyrelsen. 

- Det blev drøftet hvordan vi får så mange som muligt til at stille op til 
bestyrelsen.  

- Aftalt Madam Blå kaffe fredag d. 15. marts, 2019. 
- Det praktiske i forbindelse med generalforsamlingen blev aftalt.  
- Bestyrelsens beretning. Pga. Arbejde kan Ditte ikke deltage i 

generalforsamlingen. Maja fremlægger bestyrelsens beretning. 
Jens og Maja fremlægger sammen.   
  

Jens  Nyt fra kontoret. 
Herunder: 

- Personale. Nyt lærerskema 1. marts, hvor Theodor stopper. 
Klassernes skemaer ændres ikke. Vi glæder os til Lars og Rebekka 
er tilbage fra barsel.   
Jens fortalte om status i forhold til fagfordelingen til næste skoleår 
og de tanker der gøres i den forbindelse.  
Børn/elever: Vi har taget afsked med to familier.  
Nye familier på vej. Der er generelt en del rundvisninger. 
Kommende 0. klasse har 14 elever p.t.    



Jens  Økonomi. Årsrapport 2018 
 
Revisor kommer på revision i næste uge, så vi har ikke det endelige 
resultat endnu.  
 
Det foreløbige resultat her dog fornuftligt ud og det ser ud til at lander på et 
overskud på omkring det budgetterede overskud på kr. 480.000.  
 
Der blev talt om, at London-turen for 8-9. Klasse er meget dyr. Vi er i 
tænkeboks i forhold til at gøre noget andet i stedet for.  
 
 

Ditte  Godkendelse af forretningsorden. 
 
Forretningsordenen er ajourført og blev underskrevet af bestyrelsen.  
  

Flere  Den fysiske proces: 
Bygninger og den videre proces i forhold til arbejdet med mulig 
udvidelse/omrokering/flytning/ombygning eller lign. 
 
Der blev fulgt op på det fælles møde med bestyrelsen, medarbejderne og 
ekstern konsulent Mette Hauch den 19. februar. En god aften, hvor vi 
mærkede et stort engagement og også fik indsigt i de behov og mangler, 
som findes i den nuværende dagligdag.  
 
Bekymring i f.t. forandringer og udvidelse kom også frem. Vigtigt at være 
konkret omkring årsagen til børnehavens udvidelse - at være grobund for 
gode fyldte årgange i skolen helt fra 0. klasse.    
 
Lærerværelset har på efterfølgende lærermødet drøftet videre herom.  
 
Jens og byggeudvalget holder møde med kommunen om udfordringer ved 
at ombygge hele stuehuset til børnehave den d. 4. marts kl 13. 
 
I f.t. personalet - endnu mere klare ønskelister skal laves - også på den 
lange bane i f.t. Loen/Gymnastiksalen - og de muligheder den kan give. 
Efter dette skal vi have inviteret en arkitekt til at tegne et konkret projekt.  
 
Drømmen er at vi i løbet at ‘19 får lavet en fuldstændig tegning af, hvad det 
er vi vil lave. Dernæst investeringsplan.  
 
  



Jens Brug af fotos på sociale medier og hjemmeside.  
 
Hvordan håndterer vi, hvis forældre ikke ønsker deres børn og/eller dem 
selv fotograferet og publiceret på f.eks. Facebook? Diskussionspunkt. 
Vi tager hul på en diskussion, som vi nok løbende skal føre i fremtiden.  
 
Der er overvejende enighed om, at vi skal skærpe vores opmærksomhed 
på dette punkt. Det er vigtigt at vide, hvad man vil med det, man lægger ud.  
Kunsten at finde en god balance. Det vi lægger ud har også stor værdi 
reklamemæssigt.  
 
Relevant at tage snakken i hele personalegruppen - men også på 
klassernes forældremøder. Vigtigt at melde ud fra skolens side til 
forældrene - om de tanker vi gør os om vores praksis på området.   
 

Poul Nyt fra Børnehave og SFO 
 
Glade for deres temaer og de tanker, der ligger bag. 
 
Charlotte i gang med Vejen Kommunes diplomuddannelse i pædagogisk 
ledelse og i f.t. læringskrav.  
     

Maja  Foredragsudvalg. Skal vi lave et udvalg, der kan arrangere fællesaftener 
for voksne, f.eks. foredrag, koncerter etc. 
 
Der er stemning for, at vi forsøger at sætte det i værk. Der spørges på 
generalforsamlingen, om nogen har lyst at være med. 
   

Alle  Næste møde 25. marts til gennemgang og godkendelse af årsrapport 2018.   

Alle  Evt.   
 
Kommunen har lige nu trafiksikkerhedsplan i høring. Det blev aftalt at 
bestyrelsen vil indsende høringssvar og foreslå en fodgængerovergang ved 
Rødding Papir & Kontor samt en 40 km zone på strækningen gennem 
byen.   

 


