
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

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

 

Ansvarlig  Dagsorden med referat 

Alle Siden sidst:  
 
I skolen er skolehjem-samtalerne i fuld gang.  
 
Evaluering af skolens emneuge Tingvejville: Det var en stor succes. Utrolig 
meget læring om at være menneske og et samfund. Meget læring for den 
enkelte.God mulighed for at flette os lidt sammen med børnehaven. 
 
Vi er i gang med at forny vores APV. Vi laver trivsels-undersøgelse blandt 
eleverne for undervisningsmiljø. Større elever hjælper små med at udfylde 
og læse højt af spørgsmålene. 
 
Evaluering af lejrskolen: Den var en rigtig god oplevelse, med stort udbytte 
af familiegrupperne, og god planlægning. De stores overlevelsestur var en 
fantastisk oplevelse med super børn.Vi glæder os til næste år. Bogensholm 
er booket, men er lidt lille, så vi ser på en stor lejrskole ved Farsø og to 
andre.  
 
2 gode arbejdslørdage, hvor alle vores “små-projekter” er blevet ordnet. Vi 
skulle for første gang i 5 år ikke bygge nyt og kæmpe stort. Dejligt at der 
var tid til at snakke lidt og at vi ikke skulle pukle som vilde. 
Vi tænker godt frem til forårets dage, hvor vi skal have sat nyt i gang. Nyd 
hvis der ikke er travlt! - for det er her vi har tid til at tale sammen. Vigtig 
kultur at holde i gang.  
 

 Nyt fra Børnehavens forældreråd 
Børnehaven afholder forældresamtaler og MUS-samtaler i denne tid.  



Jens Nyt fra kontor: 
Pia og Jens har været på budgetseminar afholdt af vores revisorfirma for at 
lavet budget for 2020. Nærmere nedenfor under økonomi. 
 
Jens er startet op med MUS samtaler i skolen. 
 

 Økonomi: 
3. kvartal 2019 
Gennemgang af resultatopgørelse pr. 30. 9. 2019 
Resultatopgørelsen pr. 30/9-19 viser et overskud på 130.695,40 mod et 
budgetteret overskud for perioden på kr. 265.800,00. Det budgetterede 
overskud for året er på kr. 439.000,00. Vi forventer at lande på et overskud 
på ca. 250.000 for året.  
 
Afvigelserne fra budget skyldes stadig de ekstra udgifter fra barslerne i 
foråret. Vi opsamler mere og mere overskud hen over året, hvor der ikke 
længere afvikles barsler. 
 
BUDGET 2020: 
Bestyrelsen ser på forudsætninger for budget 2020. Udkast fra kontoret. 
Skole: 165 
SFO: 50 
Børnehave: fremskrevet - uden udvidelse. 
 
Som det ser ud nu, er der ikke mange fra vores 8. kl. som skal på 
efterskole, samtidig kommer der 2 elever fra Fole friskole, som skal gå i 9. 
kl. her til næste skoleår.  
 
Vi har 13 indskrevet til kommende børnehaveklasse.  
 
Statstilskud stiger, da det beregnes som en % af udgifterne i folkeskolen 2 
år tidligere. Regeringen ønske om at skære i friskolernes statstilskud er 
heldigvis taget ud af finanslovsforhandlingerne i denne omgang.  
 
Forældrebetaling justeres op med 25 kr. pr enhed, ift. Bestyrelses-
beslutning om årligt regulering.  
 
Ferielov: i forbindelse med den nye ferielov skal der hensættes ekstra 
penge i feriepengeforpligtigelse. Ppa. overgangsperioden til den nye 
ferielov og de feriepenge som i den forbindelse skal indfryses i en 
feriefond, har vi meget større feriepengeforpligtigelser end normalt i 2020.  
Det koster os ca. 400.000 på driftsresultatet i 2020, så det er rigtigt mange 
penge. Derfor er det ikke muligt at lave det samme overskud i 2020 som i 
plejer og vi sigter mod et budgetteret overskud på ca. Kr. 200.000.  



 
Undervisningsudgifter og driftsudgifter foreslås beskåret lidt for at frigive 
likviditet til vores udviklingsplaner.  
 
Bestyrelsen godkender kontorets udspil til Budgetforudsætninger. 
 
Bestyrelsen ser på budgetudkast i detaljer på næste bestyrelsesmøde. 

Jens Udvidelse af børnehaven - hvad nu? 
 
Mulighederne for at udvide børnehaven blev drøftet.  
Børnehaven ønsker ikke at dele sig over flere bygninger, men vil gerne 
blive i (hele) stuehuset.  
 
Vi ser på ombygning af stuehuset til børnehave.  
 
Vi ser på evt. køb af en naboejendom til nedrivning.  
 
Vi ser på mulighed for at leje et lokale i nærheden.  
 
Bestyrelsen gav byggeudvalget og Jens mandat til at arbejde videre med 
disse muligheder.  
 
Punktet er på til næste bestyrelsesmøde.  
 
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis vi vil købe 
ejendom. 
 

 Stort forældremøde den 12. november 2019 
 
Vi har fået mange og gode/fyldige besvarelser på det spørgeskema vi har 
bedt forældrene om at besvare forud for forældremødet.  
 
Tanken er at de punkter der er mest usikkerhed/ uenighed om skal 
debatteres på mødet. 
 
Udvalget forbereder at vi kommer til at sidde og snakke i mindre grupper og 
så fælles (forberedelsesmøde tirsdag kl. 13.) 
 
Jens H er ordstyrer og sørger for at rammen vi skal tale i er tydelig, så vi 
kan få en rigtig god snak.  
Et fælles forældremøde som dette er en af måderne vi har fælles 
evaluering med forældrene. 



 Referat fra både sidste møde og dette møde gennemgås og godkendes på 
næste møde, når vi alle mødes igen. 

 Planlagte møder: 5. december og 20. januar. Holder vi fast i. 

Alle  Evt.  

 


