
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 20/1 2020 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Deltagere: Jens C, Jens H, Maja, Pia, 
Ove, Poul, Tina 
 
Afbud fra: Lars 
 
Referent: Pernille  
 
Suppe: Jens   

 

Ansvarlig   

Jens Dagsorden med referat 

Alle Siden Sidst 
Juleafslutning: Dejlig tradition med rigtig mange forældre og mange deltagere. 
Året startet op med projektopgave og de andre klasser havde klasse-emneuge og det 
var en rigtig god opstart for alle, på en januar. 
Også en dejlig SFO-fest i torsdags for 2.3. kl. 
 

Tina Nyt fra Børnehavens forældreråd 
 
86 tilmeldte til Karin Torp foredrag. Inspirerende og humoristisk. Der er også en del 
pædagoger og “andre familier” udefra tilmeldt. 
Vi er en af de få børnehaver, som stadig laver julegaver sammen med børnene. Vi 
havde stor succes med bedsteforældredage. OG DE ELSKER FACEBOOK. 
Kunst-emne for tiden, hvor det bugner af stor kunst som børnene laver. 
Alle medarbejdere har været til MUS-samtale og et spørgsmål var om de synes de 
spilder tiden med at være til MUS. De synes samtalerne er givet godt ud. 
Medarbejderne har lavet en “styrke-test” for at se hvilke styrker man er stærkest på. 
Vi ligger med alle 24 styrker repræsenteret. Så vil kan rigtig meget på tværs af 
hinanden og vil arbejde videre med det. 
God feedback på at vi har SFO og børnehave-personalemøder sammen. Det giver 
god dynamik. 
De nye styrkede læreplaner skal implementeres på en god måde, som Charlotte og 
Lianne serverer for de andre i personalegruppen. Vi har alle årene hængt det op på 
vores værdigrundlag. 
 



Jens 
Charlotte 

Udvidelse af børnehaven 
Status - Charlotte er med på mødet. 
Orienterende punkt. 
Ellegaard tegner på en skitse til tilbygningen. SFO glæder sig og vi sender en ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af udvidelse af børnehaven, når vi har en oversigt over de kvadratmeter 
vi planlægger at bygge. 
Skitse og overslag over pris skal med før vi kan tage til møde med pengeinstitut om lån. Så 
snart vi har godkendt skitsen på lærerværelse og børnehave/SFO, skal vi til kommunen med 
ansøgning om byggetilladelse. Vi satser på at vide noget om skitser og budget til næste 
bestyrelsesmøde. 
Ønsket er at vi har bygningen klar i april 2021. 
 
Pedellerne er i gang med at lave et overdækket ude-plads i Æblehaven, hvor børnehavens 
cykler og mooncars også kan stå og børnehaven kan sidde og spise, så cykelskuret kan rives 
ned. 
 
Kommunen har bestemt at de ikke vil give tilskud til private børnehaver på lukke-dage. 
Derfor har vi besluttet at vi ikke har lukkedage fra 2020.  
 

Jens 
Charlotte 

SFO takster og indhold. 
På sidste møde så vi på forskellige modeller til at ændre SFO betalingen. Charlotte er med på 
mødet for at fortælle om SFO og hendes holdning til nye takster. 
SFO har fokus på at børn i 2. og 3. kl. meldes ud af mange årsager. Men mange har sagt at de 
ikke er utilfredse med aktiviteterne, men det skyldes valg i familien. Vi har gjort meget for at 
det skal være attraktivt at være i SFO, så man ikke kun har halve klasser.  
 
Festen for 2.3. kl. var en kæmpe succes. Der er juletur for 3. kl. til Ribe, der er i dag startet: 
KLUB 3 (aktiviteter kun for 3. klasses SFO-børn). 
Det børnene elsker ved SFO er: Bål, gymnastiksalen, bare legetid, cykelture, træværksted.  
Personalet: er en god sammensætning som favner bredt.  
 
Bestyrelsen foreslår, at SFO er inklusiv i skolepenge-satsen, så man kan bruge den 
efter behov og må altid være med. Som det kører nu er det meget ekskluderende at 
man ikke må være med, men skal tage hjem, når man er meldt ud. 
Vi foreslår at taksterne er høje i 0. kl. og 1. kl. og så lavere takster i 2. kl. og endnu 
lavere i 3. kl. 
 

Jens Nyt fra Kontoret 
Jens også ved at være igennem MUS-samtaler med alle lærere og skal i 
gang med det praktiske personale. Samtalerne bruges både til ros og til 
forventninger og samstemning af kulturer, der stritter lidt i forhold til hinanden. 
Der er en meget stor forståelse for hinanden på lærerværelset, alle tør sige 
og mene noget.  
 

Jens Økonomi 
Budget 2020 - tilrettet med endelige takster fra finansloven og de ændringer som er kommet.  
 



De endelige finanslovstakster er kommet og det eneste der ikke blev som 
forventet er specialundervisningstilskuddet. Puljen til fordeling har samme 
størrelse, men der er flere børn på landsplan som skal have andel af 
tilskuddet. Derfor bliver tilskuddet til den enkelte specialundervisningselev 
lavere. Det kommer til at koste os 50.000,- i 2020.  
Jens skal finpudse budgettet, så vi kommer op på et overskud på 210.000,- . 
Det endelige budget ligger klar til næste bestyrelsesmøde.  
 

Jens Bygninger: Orientering 
Ombygning aftægten (for ikke at skulle leje et større lokale udenfor) 
Næste års 9. klasse bliver så stor, at vi ikke kan være i klasselokalet på første sal i Aftægten 
som det er nu. Jens orienterer om plan og omkostninger ved at nedlægge toilettet på 
førstesalen og derved gøre klasselokalet større.  
Jens har lavet en plan for arbejdet. Der vil også være opgaver på forårets 
arbejdslørdage med denne udvidelse af klasselokalet.  
Det vil højt sat komme til at koste 100.000,- inkl. tavle, højtalere m.m. 
 

Jens 
Jens H. 

Generalforsamling og tilsynsførende. 
Vores tilsynsførende har meddelt at hun stopper ved udgangen af dette skoleår og vi skal have 
valgt en ny. Werner Stenberg som er tidligere leder på Aabenraa Friskole kunne være et 
forslag.  
  

Jens Kalender:  
 
27. februar bestyrelsesmøde 
12. marts Regionsmøde 
1. april bestyrelsesmøde 
28. april generalforsamling (bemærk ny dato).  
 

Alle Evt.  Vi ønsker os dagsordenen ud lidt tidligere. Nye punkter kan indsendes indtil en 
uge før, så kommer den 5-7 dage før mødet. 
 

 


