
Bestyrelsesmøde 14. maj 2020   kl. 16.30. 
Ingen afbud 
Pernille referent  
 
1. Status på første fase. 
Stor ros fra forældre om at alle de små er kommet godt i gang, trygt og ordentligt. 
Lærerne har godt styr på det, selvom det føles lidt som at være på lejrskole hver dag. 
Vi opretholder hygiejne-rammerne, som vi allerede kører efter. Der har vi 
mellemrengøring i løbet af dagen og stadig ekstra grundig rengøring om eftermiddagen. 
 
2. Information om opstart for de store: fase 2 
Afstandsreglen er gået fra 2 m. til 1 m. nu. 
Vi får de store tilbage de sidste 6 uger før sommerferien.  
Alle de små bliver hvor de er, men samles klassevis i et lokale pr. klasse nu, men har 
stadig helt faste udeområder. 
6. kl. får 7. kl.’s lokale. 
7. og 8. klasse får hver sit mødelokale i RøddingCentret og må bruge hallen. 
9. kl. får deres nyindrettede lokale. Der er faktisk plads til at beholde 2 m’s kravet i det 
nye lokale.  
 
Vi har lejet en toiletvogn, som stilles op foran kontoret. Toiletvognen har 2 rum - 6. klasse 
skal have det ene rum og 9. kl. det andet.  
 
Kravet til at undervise så meget som muligt udendørs gælder ikke længere, men vi vil 
gerne fortsætte med at være meget ude. 
 
Det nye skema er lavet, hvor de store klasser alle har 1 lektie-dag hjemme om ugen. 
Hjemmedagen starter først op i uge 22, for i den første uge skal alle have skoledage alle 3 
dage frem til Kr. Himmelfart. 
 
Vi har fra på mandag ikke længere ekstra læreransatte pga. Corona.  
 
Vi har opdateret vores hygiejneregler, og skal sætte de store meget præcist ind i hvor 
umage, man skal gøre sig for at passe på smittefare. Vi forventer, at eleverne er meget 
motiverede for at efterleve hygiene-kravene, som de skal.  
 
Udskolingslærerne har været med til de smås opstart, så de har været i mesterlære og 
bliver klar.  
 



Der kommer meldinger til alle klasser på fredagshilsen. 
Bestyrelsen godkender de præsenterede planer for genåbning for 6-9. kl. og anser dem for 
fint gennemarbejdede. 
 
3. Aflysninger af arrangementer: 
Vores Ladefestival er ikke mulig. Der kommer måske en lille bitte koncert, som 5. kl. 
viser over flere forestillinger evt. udenfor. 
 
Vi kan ikke helt beslutte noget for sidste skoledag (aftenarrangement). Afventer de nye 
retningslinjer der kommer i starten af juni. Meget afhængigt af hvor mange man må 
forsamles. Vi vil være personlige i vores farvel og det er meget vigtigt for os. Vi kan nok 
ikke mødes i hele skolefællesskabet som vi plejer. Men vi må kende de rigtige 
retningslinjer. Bestyrelsen opfordrer 9. kl.’s forældreudvalg til at være med i planlægning. 
 
Lærermødet er i gang med at beslutte om skole-hjem-samtaler passer ind nu eller der skal 
være en anden model. Lærerne vil meget gerne bruge de fleste kræfter på at få god gang i 
undervisningen, fremfor at presse for meget ind.  
 
Nye elevers dag er aflyst i denne sommer. 
 
4. Økonomi under Corona: 
Med et overslag på hvad Corona-tiden koster os ekstra, lander vi ca. på merudgifter til 
sommerferien på 350.000 - 400.000,- Meget groft overslag. 
Vi har mistet ca. 75.000 i sfo. 
Vi har haft 2½ ekstra lærer 
brugt 60.000 på værnemidler og sikkerhed. 
Vi har ekstra rengøring ansat. 
 
Vi lejer lokaler i RøddingCentret og det var billigere end andre lokaler vi har set på. 
 
Til gengæld har vi sparet penge på udlandstur, lejrskole, arbejdslørdage og ladefestival.  
 
Vi har haft mindre sygdom. Både i personale og elevflok, så det sparer meget på 
vikarudgifter. 
 
Vi ved ikke om vi bliver kompenseret for vores ekstra udgifter i denne Corona tid. Indtil 
videre er der kun meldt ud at der måske kompenseres noget for udgifter til ekstra 
rengøring. Derudover har friskoleforeningen meldt ud, at vi nok ikke skal regne med at få 
udgifter til ekstra lærer og pædagogiske medarbejdere kompenseret.  



Vi regner ikke med at få meget.   
 
Tiden her kommer til at koste os penge, og vi kunne spare endnu mere end vi gør, men det 
er vigtigt at vi gør os rigtig umage med at få denne svære tid til at fungere rigtig godt, og 
det er vi i bestyrelsen klar til at bruge penge til. 
Ved at starte godt op også med de store nu, må det være positivt for at holde fast i tilfredse 
elever og forældre. 
 
5. SFO. 
På Fredagshilsen på onsdag i næste uge bliver der orienteret om tilmelding til 
sommerferiepasning. Tilmeldingsfrist til feriepasning er torsdag den 28. maj kl. 17.  
Vi skal have tilbagemelding fra alle forældre med børn i SFO-alder (da eller jo tilmeldt 
SFO fra august, hvor en del af feriepasningen er placeret).   
 
6. Generalforsamling 
Vores plan for generalforsamlingen følges.  
Tina og Jens Christiansen står i gården og tager imod forældre om morgenen for at 
udlevere stemmesedler. (Tina henter også forældrene på parkeringspladsen) Jens stiller sig 
op til Rødding Centret på mandag og tirsdag morgen i næste uge og udleverer 
stemmesedler der. Pernille hjælper i gårdspladsen. Vi registrerer hvem vi udleverer 
stemmesedler til. Mandag og tirsdag står bestyrelsen som planlagt til debat-eftermiddagen 
i gårdspladsen.  
 


