
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 5. september 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:  
Open by Night i 2019 betragtes som den største succes nogensinde, der var en 
meget åben og god dialog med rigtig mange mennesker som gav meget ros til skolen. 
Der blev snakket med mange børn og forældre. 
Skolestart forløb godt trods udfordringer med vejret, det var dejligt med ekstra hænder 
til opstilling, kaffe og nedtagning. 
Fællesspisning gik fremragende, vi var heldige med vejret som er ret afgørende ved 
den slags arrangementer.  

 Nyt fra Børnehavens forældreråd: 
Tina fremlagde punkter fra deres seneste møde. Charlotte og Liana, har været på 
kursus. Kristina og Ane skal på kursus hvilket de glæder sig til. Børnehaven holder  
lukket 23/12 hvilket er en mandag, men man kan kontakte Charlotte, hvis man har 
brug for pasning den dag. 
Der har været forslag oppe omkring en støtteforening for børnehaven, Randi tilbyder 
at informere bestyrelsen som understreger, at en støtteforening ikke kun kan være for 
børnehaven. 

Jens Nyt fra Kontoret 
Jens er glad for at have den faste stab tilbage efter afvikling af barsler. Der er pr. 5/9 
et elevtal på 162, hvilket er passende. 

Jens Økonomi 
- Halvårsregnskab - status 

Jens fremlægger et dugfrisk udkast til halvårsregnskab som viser et minus på 
107.094,-  mod et budget på +17.000,- dette skyldes en større andel til 
lønninger til dels pga. af barsler, dermed vil det være svært at nå vores budget 



på ca. 430.000,-. dog forventes det at vi stadig kan nå et positivt resultat for 
året. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.   

- Nyt om statstilskud. Intet nyt på den front. 

Jens Udvidelse af Børnehave hvad nu? 
Byggeudvalget arbejder videre med et løsningsforslag i form af “Masterplan 1” (se 
referat fra seneste bestyrelsesmøde) med henblik på videre udvidelser, hvilket bakkes 
op af bestyrelsen.   

Jens H Årskalender - Det store forældremøde Hvem og Hvad? 
Tirsdag d. 12. november afholder tovholder (Jens H, Maja og Ove, Pia) møde herom. 
Tovholdere fremsender et skriv herom til bestyrelsen. 
   
Forældrefesten: lørdag 21. september alle er velkomme 
  
Bestyrelsesmøder:    7. november     5. december     20. januar 

Jens Ny lederkontrakt til Jens (pga ny overenskomst til ledere).  
Formanden underskriver kontrakten. 

Alle Evt.  
Mail til Ove på hans arbejdsmail: ol@kemp.dk 
Bestyrelsen har drøftet det faldende antal som benytter sig af SFO, dette kunne være 
et emne til Det Store Forældremøde.  
Har vi begrebet “ulovlig fravær”, svaret er nej, men Jens skal underrettes herom. 
En forældre har ytret ønske om at minimer antallet af dage som skal holdes fri fra 
arbejde for at kunne deltage i for eks. første skoledag, hente børn tidligt efter 
anderledes dage osv. Dette kunne også være et emne til Det Store Forældremøde. 

 


