
Bestyrelsesmøde Rødding Friskole 28. April 2020. kl. 
16.30. 
Afbud fra: Poul og Pernille 
Referent: Maja 

 
Dagsorden Referat 

Orientering om start på den 
kontrollerede åbning skole, SFO og 
børnehave 

Jens H Chr orienterer. Vi er kommet 
godt i gang. De ansatte kan stå inde for 
vores praksis, fordi de alle har været 
med til at udforme den. Der viser sig 
også lyspunkter. Skønt at få brugt 
udelivet mere - og der er en god 
stemning. Dog selvfølgelig savn af fx 
morgensang.   
Ingen kritiske tilbagemeldinger fra 
forældre, kun positive.  
Største udfordring lige nu er de store 
elever, som er hjemme for tiden. 
Lærergruppen tager løbende stilling til 
hvordan det kan gribes an. Humøret er 
højt blandt de ansatte, samtidig med at 
de naturligvis er udfordrede. 
Melding fra Charlotte via Jens, at også i 
bh er opstarten gået godt. Glæde over 
at vi var godt forberedte, da vi startede 
op. I det hele taget en flot indsats fra de 
ansatte hele vejen rundt.  
Den økonomiske side af sagen: P.t. 
koster det os ca. Kr. 200.000 pr. Måned 
i ekstra udgifter til ekstra ansættelse og 
manglende forældrebetaling i SFO. 

Nye afgangsprøver fra 2021. 
Konsekvens for fag og elevoptagelse i 
8. klasse. 

Tiltag vedtaget under forhenværende 
uv.minister. Prøve i kreative fag. Vælge 
mellem billedkunst, håndværk og 
design, madkundskab, musik. Ikke et 
tiltag, som lærerne er begejstrede for. At 
gøre et fag til prøvefag kan ødelægge 
det. Modstand mod at gøre 
frirumsfagene til bogfag. Planen fra 
lærernes side er lige nu, at gøre 
billedkunst til prøvefagET her på stedet, 
for det er det fag, som forstyrres mindst 
ved at blive til et prøvefag. 
8. klasse bliver dermed til et “prøveår”, 
hvor prøven i billedkunst skal ses som 



en del af den samlede afgangsprøve. 
Derfor kan vi fremover ikke optage 
elever i 9.kl, som kommer fra en prøvefri 
friskole, (fx Fole.) Vi skal derfor tage 
stilling til hvordan vi undgår at komme til 
at stå med tomme pladser i 8. og 9. kl. 
Kan vi af den grund ændre reglen med 
de to sidste pladser skal gå til søskende 
ved optag i 7. og 8. klasse? 
Ja - efter en udmelding, hvor vi giver 
folk en frist til at melde søskende til i 
nuværende 7. kl. og 8. kl. (15. maj).  
Argument: At få fyldt 8. og 9. klassetrin 
op er vigtigt både af hensyn til 
klassedynamik og økonomi.       

Udmelding omkring nye priser og SFO Vigtigt at forklare både baggrunden for 
tiltaget og strukturen i det. Jens og 
Charlotte formulerer snarligt en 
udmelding. Vigtigt at folk fornemmer de 
kan spørge ind til det, fx ved vores 
spørgetimer op til generalforsamling.  

Orientering om bygninger og tegning 
(udsendes) 

Vi ser tegninger fra Ellegaard af forslag 
til udvidelse af børnehaven. Nu skal 
disse tegninger videre til BYG under 
Vejen Kommune i håb om godkendelse. 
En godkendelse er god at have og 
gælder i to år. Senere hen må vi tage 
stilling til det økonomiske grundet den 
tid, vi står i.     

Årsrapport 2019 mv. (fra revisor) Årets resultat 536.000. Ca. 100.000 
mere end budgettet.  
Egenkapital 3.915.000 
Generelt vises en skole med en solid 
økonomi. Ved halvårsregnskabet så det 
en smule kritisk ud pga. udgifter i 
forbindelser med barsler m.m. Godt at 
konstatere, at der er så meget styring 
med økonomien, at vi kan nå at rette op. 
Vi godkender regnskabet. Vi skal 
enkeltvis ind og underskrive med 
Nemid. 
 

Ajourføring af privatlivspolitik mv. Vi har gennemgået og godkendt 
ændringerne. 

Generalforsamling Jens H Chr fremlægger plan for en 



model til afholdelse af generalforsamling 
i en corona-tid. Planen inkluderer to 
eftermiddage med spørgetid den 18. Og 
19. Maj kl. 13-16, hvor bestyrelsen 
befinder sig i skolegården.  
Selve generalforsamlingen afholdes den 
25. maj kl. 12.30, hvor til stede er: 
Bestyrelsen, Pia, Charlotte, Jens.  
 
På gen. fors. skal i år vælges en ny 
tilsynsførende. 
   
I tillæg til den plan ønsker vi en fælles 
aften i sensommeren i henhold til 
behovet for at mødes og have en fælles 
debat.  
 

  

Evt. Der tages ikke stilling til Ladefestival og 
lejrskole før efter næste udmelding fra 
statsministeren.  

NÆSTE MØDE:  Medmindre der opstår behov for et 
møde inden generalforsamlingen den 
25. maj, så aftales næste møde på 
generalforsamlingen.  

 


