
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 5. december 2019 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Deltagere: Jens H, Maja, Lars, Pia, Ove, 
Poul, Pernille og Jens C.  
 
Afbud fra: Tina 
 
Referent: Pernille  
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig   

Jens Dagsorden med referat 

Alle Siden Sidst 
Julecafé. Meget vellykket med mange positive tilbagemeldinger. Plads til gode 
snakke, til at sidde ned. Hygge. Vigtigheden af v de store arrangementer at gøre brug 
af gårdspladsen. På sigt investere i mere holdbare pavillioner. Og overveje, hvordan 
vi forbedrer lyden i gården, så alle kan høre hvad der bliver sagt.  
Overveje terrassevarmere bl.a. ved døren ind til gymnastiksalen.  
Godt at døre til 7. blev lukkede før juleteatret gik i gang.  
Rigtig godt, at en repræsentant fra bh personale var med i planlægningsudvalget, 
vigtigt med fælles ejerskab. 
Vi laver julecafé for at fejre fællesskabet, ikke for at tjene penge. 
  

Jens Nyt fra Kontoret 
- APV og trivselsrapport 

APV – Arbejdspladsvurdering.  
Alle ansatte har svare på spørgeskema i forbindelse med en 
arbejdspladsvurdering. Der er nogle lokalemæssige ting. Træk nævnes - samt 
manglen på toiletter.   
Vi laver rapporten, så den ligger klar ved besøg af Arbejdstilsynet.  
Der er ikke noget der kræver bestyrelsesaktion.  
 
Trivselsrapport blandt eleverne.  
Børnenes trivsel skal undersøges min hvert 5. år og revisor kontrollerer at det 
sker. Vi har anvendt den som Undervisningsministeriet har lavet.   



Det ser overordnet rigtig fint ud. Jens vil skrive ud på fredagshilsen med en 
slags sammenfatning ved lejlighed.  
Det blev drøftet om denne trivselsundersøgelse skal laves på en anden måde. 
Vi vil tage emnet op, når vi skal i gang med at planlægge den næste 
trivselsundersøgelse.  
     

- Indskrivningsmøde til kommende 0. kl 
Fint møde. En helt ny familie kom til mødet. P.t. er indskrevet 14 elever til 
kommende 0. Klasse (heraf går de 11 i vores børnehave). Mange 
henvendelser fra interesserede familier generelt i øjeblikket. 
 
Uanmeldt revisorbesøg, gik fint.  
 
Der er startet to nye elever i 2. kl. og én ny pige i 6 kl. Lidt søgning på 
kommende 9. kl. fra omkringliggende friskoler, hvor der ikke kan tages 
afgangseksamen.     
 

Jens Økonomi 
- Budget 2020; endelig udgave til godkendelse. Budgettet udviser et overskud 

på kr. 206.000 og en overskudsprocent på 1,25. Budgettet er lagt ud fra et 
elevtal i skolen på 165.  
Vi kender endnu ikke det nøjagtige statstilskud for 2020. Budgettet er lavet ud 
fra det nuværende tilskud på 76 %.   
Da den nye ferielov medfører forhøjede feriepengeforpligtigelser i 2020, som 
koster os omkring kr. 400.000 på bundlinjen næste år, så er et overskud på ca. 
Kr. 200.000 flot og tilfredsstillende.  

            Bestyrelsen godkendte budgettet under forbehold for, at det endelige   
            statstilskud ikke kendes.  
 

- SFO-takster fremadrettet. Det blev drøftet om vi skal overveje at gøre det at gå 
i SFO 0-3. Kl. obligatorisk – altså SFO er en del af det at gå i skole her. Sådan 
at det er en del af skolepengene at betale til SFO i 1-3. Kl. Dog sådan at det er 
dyrest i 0-1. Kl. og så bliver billigere i 2. Klasse og endnu billigere i 3. Kl. Der 
er klare regler for hvor billig vores SFO må være, som følge af det Statstilskud 
vi modtager til vores SFO. Gode pædagogiske perspektiver på det, at alle vil 
være inkluderede. Det skal undersøges med Charlotte om det kan give flere 
muligheder for aktiviteter især m. henblik på de største SFO-børn. Idéen bør 
tages op på et senere møde, hvor Charlotte er med.    
  

Jens Bygninger – Udvidelse af børnehaven.  
 
Mulighederne for at udvide børnehaven blev drøftet.  
 



Det blev besluttet at arbejde videre med en plan hvor der bygges en ny bygning i 
forlængelse af Loen (Gymnastiksalsbygningen) – der hvor cykelskuret er i dag. 
Tanken er, at den nye bygning skal indeholde udvidelsen af børnehaven og et 
klasselokale til 1. Klasse (0. Kl. bliver på loftet i stuehuset og stuehuset renoveres 
ikke). Tanken er der skal være en slag overdækning mellem den nye bygning og 
stuehuset. Ånden i projektet - at bibeholde sammenhængen ml indskolingen og 
børnehaven er vigtig. Personalet er med på denne idé. Bestyrelsen giver Jens og 
byggeudvalget mandat til at arbejdere videre med denne løsning, herunder få tegnet 
projektet og indsende ansøgninger til kommunen.  
 
Ved siden af disse planer ses stadig på et evt. køb af en naboejendom. Primært med 
et formål at få mere plads til lejeplads. Hvis vi vælger at købe ejendommen tages 
beslutningen med til vores ordinære generalforsamling til foråret.  
 

Jens H Det store forældremøde d. 12/11 
Samlet set en god oplevelse. God aften. God stemning. Ikke overvældende 
fremmøde, men tilfredsstillende.  
Fremadrettet. Vigtigt at vi tænker bh specifikt ind i en dagsorden for sådan en aften. 
Bh skal træde tydeligt frem. Mødet skal ikke nødvendigvis være en fast ting hvert år, 
da det koster mange personaletimer. Og vi skal gøre det, fordi det giver mening, ikke 
pr. automatik.  
 

Jens Børneinddragelse når elever stopper i skolen 
FN´s børnekonvention om elevers inddragelse, når de ikke skal gå på skolen mere. 
Oplæg til diskussion på baggrund af rapport fra UVM. Friskoleforeningen har udgivet 
“At lytte og inddrage”. Jens ønsker at sparre med bestyrelsen i f.t. at få præciseret 
retningslinjerne her på stedet. Til næste bestyrelsesmøde læser alle “At lytte og 
inddrage” og punktet skal på dagordenen til næste møde.  
      

Jens Kalender:  
Kommende møder: 
Bestyrelsesmøder: 20. januar 2020 og den 27. februar 2020.   
Generalforsamling 15. april 2020 

Alle Evt.   
Ingenting til evt.  

 


