
 

 

 
 
         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/1 - 2018 
 
Rødding Friskole kl. 18-21 
 
Deltagere: 
Trine, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, Lars, Poul, 
Jens.  
 
Fraværende: Maja 
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig  Dagsorden med referat  

Jens Nyt fra kontoret.  
 
Vi får nyt skema igen til februar, men det er kun lærernes skemaer der ændres. 
 
Personale: Talt om planen i forbindelse med at Anne kommer tilbage fra barsel og 
Emma starter uddannelse.  
 
Talt om en forespørgsel fra en familie som gerne vil starte på skolen/børnehaven 
med 4 børn. Tilflytter familien, som tidligere har gået på friskole. Det ene barn går i 
7. kl., hvor der ikke er plads. Vi dispenserer ikke.  
  
Jens er i gang med MUSsamtaler og på kontoret er de ved at gøre klar til revisor 
kommer i næste uge.  

Jens Bygninger og udvidelse af børnehaven 
 
Status og info fra byggeudvalget.  
 
Kommunen er ikke nået i mål med vores ansøgning om forhåndsgodkendelse af 
udvidelse af børnehaven. Jens rykker én gang om ugen, for de har lovet svar snart. 
 
Byggeudvalget har haft et møde med Mette Hauch.  
 
Der er planlagt et fællesmøde den 19. februar for bestyrelsen og alle ansatte.  
Mette Hauch skal være mødeleder for vores brainstorm og igangsætning for 
visionsplanen for skolens bygninger.  
 
Personalet glæder sig til at komme i gang med processen. 
 

Jens Værdigrundlag. Præsentation af drøftelse fra lærernes pædagogiske dag samt den 
videre proces. Se den vedhæftede opsummering fra pædagogisk dag.  
 



Værdigrundlaget skulle drøftes, men ikke nødvendigvis omformuleres. Sideløbende 
arbejder børnehave og SFO med deres værdigrundlag, som også skal til 
serviceeftersyn. 
 
Nu har lærerne haft lov til at ytre sig, men nu mangler børnenes og forældrenes 
proces, hvor de kan diskutere, hvad de lægger i vores værdigrundlag og hvordan de 
forstår det. Forældrene har ikke været med i snakken i mange år. 
Med en samtalecafé vil der være mulighed for at få en fælles forståelse af, hvad det 
er vi bygger skole på.  
 
Vi ønsker os også et værdigrundlag set fra børnenes vinkel. Eksempler på hvordan 
man kan se disse værdier i vores hverdag?  
 
Jens, Maja og Ditte er i udvalget der tænker videre på forældrenes proces. 
Vi satser på et møde med forældrene slut april / start maj  
 
Formål: Vi ønsker som udgangspunkt et dialog-møde, en høring hvor forældrenes 
holdninger får plads og kan få medinflydelse på service-eftersynet af vores 
værdigrundlag.  
 
Gode ideer til aftenen gives gerne videre til Ditte. 

Poul  Nyt fra børnehave og SFO  
 
Et super arrangement om førstehjælp. 23 deltagere- halvdelen var personale. Vi 
glæder os over de fremmødte, der engagerede sig og havde en rigtig god aften. 
 
Dejligt at Kirsten er kommet tilbage efter barsel.  
 
Det store store MGP-show er et festligt tema i SFO. 
 
Kan vi give et løft til SFO når man er de store i SFO. Kan vi måske lave et par 
særlige ting i sidste halvdel af 2. kl. så de føler sig store? 
 
Der er forældre, der har været i tvivl om SFO er en fortsættelse af børnehaven. Det 
skal måske fortælles hvordan man holder det ugentlige møde i SFO-personalet med 
planlægning - at man ikke er lagt ind under børnehaven. 
 

Ditte   
Friskolemagasinet søger: Dels friskolefamilier til portræt/interview, dels 
klummeskribenter. Kan vi bidrage/videreformidle/andet?  
Ditte modtager forslag og kontakter de familier vi foreslog. 
 

 
 
 
 

 



Jens Kørselsgodtgørelse - takster: Praksis og bestyrelsens bemyndigelse ift. hhv. høj 
eller lav takst.   
 
Ifølge overenskomstmæssige regler på området skal vi som udgangspunkt betale 
den lave kørselstakst til al kørsel. Der kan laves en kørselsbemyndigelse til den høje 
takst til medarbejdere, hvor jobbet kræver regelmæssig kørsel af større omfang 
og/eller speciel art i privat bil.  
 
Problematikken blev drøftet. Der blev nævnt kørsel hvor medarbejderne kører med 
børnehavebørn/skolebørn, som ofte har beskidte sko/tøj osv.  
 
Det er bestyrelsens holdning at hvis vi skal pålægge vores medarbejdere at køre i 
arbejdstiden i deres private biler, så skal de have den høje takst.  
 
Beslutning:  
Vores daglige drift forudsætter en stor fleksibilitet og bestyrelsen vedtager at al 
kørsel i institutionens tjeneste er på den høje takst. Dette gælder også selvom dette 
evt. kan medføre en påtale fra revisor i årsrapporten. Jens taler med revisor herom.  
 

Pernille KODA-afgift.  
Der må ikke reklameres (f.eks. på Facebook), hvis der ikke betales KODA-afgift for 
retten til at bruge komponistens numre. KODA-afgift skal ikke betales ifm private 
arrangementer. Dette er relevant ift musical, men også Ladefestival og andre 
koncerter, idet arrangementer deles på Facebook.  
 
Jens har kontaktet KODA og vi skal betale 270,- pr 100 gæster til vores 
musicalforestillinger. Vi skal tælle gæster op senest 10 dage efter forestillingerne og 
betale til KODA 
 

Maja  Et foredragsudvalg - en opgave for skolekredsen?  
Vi gemmer punktet til næste gang - så er Maja rask igen. 

Ditte og 
Jens 

Generalforsamling 
 

 Formalia: Vi skal have valgt en dirigent 
 Ditte og Henrik er på valg + suppleanter. 
 Deadlines for regnskab og budget: er færdigt 14 dage før og så har vi 

møde i bestyrelsen d. 25. marts til regnskabsgodkendelse. 
 Dagsorden og indkaldelse Vi lægger begge de ordinære valg ind før valg 

af suppleanter. Vi har ikke valg af tilsynsførende i år. 
Kontoret indkalder og husker at indkalde skolekredsen. 

 Lars og Pia Dall pynter bordene og stiller søde sager frem. 
 

Alle  Evt. Herunder:  
 

 Siden sidst: Vildeste idé tema - en super energifyldt uge. Dejligt med kæmpe 
forældreopbakning til udstilling. 
 

 Projektuge i 8.9. kl. også en meget god og koncentreret uge. 



 
 Elevrådet kommet godt fra start med beslutninger og ønsker om legepladsen 

og frikvarter. 
 

 Fællesmøde med alle ansatte den 19. februar.  
 

 Næste bestyrelsesmøde den 28. februar. 
 

 


