
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 6. juni 2019 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Deltagere: Maja, Jens H, Jens, Poul, Lars, 
Tina, Pernille 
 
Fraværende: - 
 
Sandwich: Jens  

 

  

Ansvarlig  Dagsorden med referat 

Alle Siden Sidst: 
Debataften: Rigtig flot fremmøde, spændende oplæg. Desværre for lidt plads / tid til 
salens spørgsmål. Større fremmøde end på Københavnermødet. Viborg-mødet måtte 
aflyses. Så vi klarede det fint. 
Ladefestival: Passende program med indhold hele vejen. Fællesdans i gården et hit! 
Rigtig fint fremmøde og opbakning. 
Gerne en grill mere til pølser.  
Frøsløb: En super oplevelse af fællesskab. Dejligt at se at det er en stor flok af andre 
forældre end dem, der sædvanligvis kommer til møder og foredrag. 

 Nyt fra Børnehavens forældreråd 
Travlhed op til Ladefestival. 
Kristina har lige været i Ghana, Ane er gået på forældreorlov. Charlotte har lige 
bestået sin diplomeksamen med super resultat. Kollegaerne overraskede Charlotte på 
dagen og ønskede tillykke! Stærkt netværk i kollega-flokken. 
Ny vikar: Marie Louise. 
Personalet i børnehave/ sfo har pædagogisk dag i dag.  

Jens Årskalender  
Temperaturmøde: Tirsdag d. 12. november (tovholdere: Jens H, Maja og Ove, Pia) 
 
Generalforsamling 2020: 15. april 2020 
 
Obs: Vi er værter for de sønderjyske friskolers regionsmøde i uge 11, 2020. Det bliver 
en stor opgave. 
 
Ny ting: Genforeningsdagen 14. maj 2020. 
Forældrefesten: lørdag 21. september 



 
Bestyrelsesmøder: 5. september 
                                7. november 

Jens 1. skoledag 2019/20 
Bestyrelsens arbejde i forbindelse med første skoledag blev planlagt.  
 

Jens 1. kvartal - Periode regnskab - Prognose for det nye skoleår 
a. Hvor står vi nu og hvilke udfordringer kan der komme når vi ser fremad.  

Målet for første kvartal var at ramme 25% af det budgetterede overskud for hele 2019 
og det passer ret godt. Regnskabet for 1. kvartal udviser et overskud på godt kr. 
100.000. Det budgetterede overskud for hele 2019 er på kr. 439.000.  
 
Der hvor vi er over er på lønsiden, hvor barsels-overlap koster lidt. Det er vigtigt at vi 
har kvalificerede lærere til at passe børnene under barslen. 
 
Bygnings-vedligehold har vi brugt lidt ekstra, men vi er igang med at indhente alt det 
vedligehold, der har været sat på pause, mens vi ikke havde pedel. Samtidig har vi 
fået lavet rigtig meget på udeområderne.  
 
I næste skoleår mister vi 5 af de elever, som vi i dag får særligt special-undervisnings-
tilskud til. Det vil først kunne mærkes fra januar, men får betydning for det kommende 
budget for 2020.  
 
Samtidig vil det betyde ca. ½ mio. mindre i statstilskud, hvis det bliver virkelighed med 
at skære koblingsprocenten ned med 5%. 
 
Hvis vi ikke skal skære en lærerstilling væk i den sammenhæng, så mangler vi 6-8 
nye elever. 
 
PR. Nu skal vi have gang i noget annoncering eller reklame i biografen. Det er dog 
stadig den mest effektive vej, at forældre skaffer nye familier, med børn til de klasser, 
hvor vi har huller. 
  

Jens/Lars Byggeudvalg. Vi har tegninger over udvidelsesmulighederne i stuehus klar og et 
overslag over økonomien. 
Diskussion af muligheder og bemyndigelse til byggeudvalg og ledelse.  
 
Jens fremlægger bilag til brug for bestyrelsen beslutning i forhold til evt. udvidelse af 
børnehaven med deraf følgende bygningsmæssige forandringer. Der er beskrevet 2 
muligheder bygningsmæssigt i forhold til udvidelsen: 
 



A) Renovering af stuehuset til børnehave samt indretning af nuværende 
billedkunstlokale til klasselokale til 0. kl. samt SFO lokale. Køb af Gl. Tingvej 5 
til billedkunst og øvrige kreative fag. Anslået pris samlet kr. 1.785.000 

B) Renovering af stuehuset til børnehave samt opføre en ny bygning på skolen til 
0. kl. og SFO. Anslået pris samlet kr. 3.435.000.  
 

De forventede ekstraindtægter i forbindelse med udvidelsen af børnehaven samt 
mere fyldte klasser i indskolingen blev gennemgået.  
 
Vi har haft møde med brand-inspektøren fra Vejen Kommune og der er nu fundet en 
løsning, hvor vi kan brandsikre stuehuset, så det kan godkendes til børnehave efter 
nuværende gælder. Etageadskillelsen brandhæmmes oppefra. Dvs. Børnehaven kan 
godt være i deres nuværende lokaler under renoveringen. 0. klasse og SFO skal flytte 
ud af stuehuset under renoveringen.  
 
Vi vil udvide til at børnehaven kan normeres til op til 50 børn. 
 
Bestyrelsen besluttede at vi vil udvide børnehaven og renovere stuehuset, så 
børnehaven kan normeres til op til 50 børn. Vi arbejder hen imod en 
gennemførelse af ovennævnte mulighed A. 
 
Bestyrelsen giver Jens mandat til at undersøge mulighederne for at købe 
ejendommen Gl Tingvej 5 (værksteds-bygningen) af kommunen. Det er en 
forudsætning for at købe ejendomme, at lokalerne må bruges til undervisning. 
Det er endvidere en forudsætning, at Frøs vil finansiere lån til renovering af 
vores lokaler samt køb af Gl. Tingvej 5. Vi kobler et evt. bankskifte sammen med 
lån til finansiering af renovering/ejendomskøb.  
 
Byggeudvalget skal lave nærmere byggebeskrivelse for udgifterne til 
renovering i stuehus og en tidsplan, så vi har den at gå i banken med. Udvalg: 
Lars, Ove, Jens 
 
Før sommerferien satser vi på at få en byggebeskrivelse og bank-afklaring, hvis 
det er muligt. 
 

Alle  Evt.  
Open By Night fredag d. 2.  august: Tina Kühne vil gerne være tovholder, men 
hvordan får vi flere med? - Hvis vi ikke kan få flere med, så må vi aflyse. 
 
Vi mangler stadig lidt hjælpere til at tage med på lejrskole. Vi annoncerer igen i 
fredagshilsen. 
 
Bestyrelsesturen: Poul er på sagen, i det nye skoleår. 
 



Stor ros til ordblinde-testningen i 3.4. klasse. Det giver børnene en rigtig god 
oplevelse at få en forklaring på, hvorfor man bøvlet. 
 
Tina har sødt med til næste møde, så vi igen får det til at gå på skift. 

 


