
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 6. maj 2019 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 - 21.00 
 
Deltagere: Poul, Lars, Maja, Jens C, 
Pernille, Jens H, Tina, Ove, Pia. 
 
Fraværende:- 
 
Sandwich: Jens  
Referent: Pernille 

 

Ansvarlig  Dagsorden med referat - underskrift af sidste referat. 

Alle Siden Sidst 
- Pædagogisk døgn på Jegindø, for at se den kommende lejrskole og planlægge 

næste skoleår. Dejlig tur, med stort udbytte. Dejlig lejrskole. 
- Arbejdslørdage: Vi får gode tilbagemeldinger på at vi er delt i 2. Der bliver lavet en 

masse og pedellerne samler op.  

Tina Nyt fra Børnehavens forældreråd 
- Fokus på Ladefestival lige nu med optræden og kagekonkurrence.   
- Vi har startet storegruppen rigtig fint op og så de nye børn. Samtidig er der kommet 

mange i børnehaven, som også er startet op. 
- Kan vi gøre noget for at de nye familier kommer til at lære, hvem lærerne er? 

Jens 21. maj Debatmøde Rødding friskole 
Friskoleforeningen afholder møde på Rødding Friskole. Der vil være oplæg og afsluttende 
paneldiskussion. Fra skolen sidder Line Skipper og Jens i panelet. Planlægning ift.  
kaffebrygning og kage-indkøb. 
 
Meget flot at vi skal lægge hus til friskoleforeningens arrangement, men det er meget sent 
annonceret og vi skal skynde os at få mange til at komme med, så vi får et stort og fint 
arrangement. Tag naboen, Facebook og forældrerådet med!! 
Vi annoncerer på 6630 Rødding på Facebook. 
 
Diverse planlægning og promovering aftalt.  

Jens Planlægning af næste skoleår 
Klasselærerfordelingen: er lavet, men er ikke officiel før nye- klassers-dag i juni, da der før 
har været ændringer helt ind i sommerferien.  



Ferieplanen er kommet ud.  

Med hensyn til specialundervisningselever har vi 5 elever der stopper. Vi kender endnu ikke 
antallet af specialundervisningselever til næste skoleår, men planlægger timer efter en 
tildeling på 6 elever. 

Næste år er vi værter for friskoleforeningens Regionsmødet for friskolerne i Syddanmark. 
Det er i marts. Arbejds-titel: Fællesskab på tværs. 
 
Lærerværelset foreslår, at generalforsamling 2020 ligger 15. april. 

Jens H /alle Årligt forældremøde - form og indhold. 
Oplæg til “temperaturmøder” med skolens forældre - hvordan finder vi ud af, hvad 
forældrene “går og synes”? 
Mangler vi et forældremøde hvor man kan komme og diskutere forskellige emner ifht. 
skolen? Diskussion om indhold og formål mm.  
 
Her kan vi høre, hvad der rør sig og forældre har plads til at komme til orde i den større 
sammenhæng. Ikke forstørret skole-hjem-samtale. 
2 delt: 
1. -spørgeskema   
2. møde på baggrund af spørgsmål og undren fra besvarelserne. 

- Hvordan gik det at udvide skolen? 
- Hvordan får vi de store elevers forældre til at involvere sig. 

 
Kalendersat i efteråret -vi lægger det fast på næste møde. Sætter tovholder på. 

Jens/bygge
udvalg 

Status på udvidelse af børnehaven 
 
Status på udvidelsesplanerne af børnehaven blev gennemgået. Byggeudvalget opgaver 
frem mod næste møde blev aftalt.  

Alle  Evt.  
 
En gennemgang og opdatering af skolens vedtægter blev drøftet. Vi udskyder det, men 
glemmer det ikke. 
 
Bestyrelses-dag: lær hinanden at kende-arrangement. Tovholder: Poul. 
 
Kursus for bestyrelsesmedlemmer: evt. Kværndrup 4. juni. (Trunderup friskole) evt. selv 
arrangere et besøg på Friskolernes hus med lidt bestyrelsesintro. 
 
Pia og Maja sætter dato for forældrefest. 
 
Næste møde 6. juni. 18.00-21.00 med mad. 

 


