
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 9. juni 2020 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Deltagere: Jens, Jens, Ove, Pia, Tina, 
Kasper, Kristina, Pernille 
 
Afbud fra: Lars 
 
Referent: Pernille 
Sandwich: Jens C 

 

Ansvarlig   

Jens C. Dagsorden med referat 

Jens H. Præsentation af bestyrelsens medlemmer. 
Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig således:  
Formand: Jens Horstmann 
Næstformand: Pia Dall-Hansen 
Kasserer: Ove Lund 
Forbindelses-led til børnehaven: Kasper Hofer Østergaard 

Jens Siden sidst 
7. og 8. kl. har klasselokaler i Rødding Centret i denne Corona-tid. De har det godt, og 
med så god plads at man næsten ikke kan høre, at de er der.  
9. kl. og 6. kl. er kommet i gang på skolen. Der er ikke ret meget uderum for 9. kl. Men 
det er dejligt at have dem tilbage på skolen.  
Det er meget markant at lærerne ikke har tid/plads/ mulighed for at være sammen. Vi 
er ikke på lærerværelset og det er meget tydeligt, at lærerne virkelig savner deres 
voksen-kollega-fællesskab.  
Vi laver den omvendte friskole, hvor vi ikke er fælles, ikke blander og bytter og ikke 
ser hinanden og synger sammen. Det er vores værdier der går og venter på at 
komme i spil i det store fællesskab igen.  
 
Spændende med vores alternative generalforsamling. Det gik rigtig fint, men vi glæder 
os til almindelige forhold igen. 

Jens Nyt fra Kontoret 
I dag har vi fået “dagens nye retningslinjer” (vi får nyt næsten dagligt) 
Det vigtige er: Udlandsrejser, hvor der nu er skærpede regler for skolen at “Skoler kan 
og bør afvise elever i 14 dage efter hjemkomst fra ikke-anbefalede lande.” 
 



Bestyrelsen tilslutter sig, at skolen afviser elever/ børnehavebørn indtil de har været i 
karantæne 14 dage efter udlandsrejse til frarådede destinationer. Det kommer på 
fredagshilsen i denne uge.  
 
Møbel-investeringer: Vi har købt 36 sæt skolemøbler.  
 
Vi skal have nyt gulv i 1. kl. og i børnehaven. Der laves også en terrassedør ud fra 1. 
kl. 
 
Sidste skoledag/ skoleuge: Klassedage mandag og tirsdag. 
Sidste skoledag bliver anderledes fordi vi ikke må være for tæt og for mange. 
Aften – kun for afgangs-elever med farvel. Må kun have mor og far med.  
 
Det føles trist og forkert, men vi er glade for at det overhovedet er muligt at vi kan sige 
farvel på en lidt højtidelig måde. 
 

Jens x2 Bestyrelsesarbejdet i kommende skoleår - hvad skal vi og hvad ønsker vi? 
 
Vi drøftede hvad bestyrelsen ønsker at arbejde med i efteråret.  
 
Alle overvejer til næste møde, hvilke punkter vi skal prioritere i det kommende år.  
 

Jens Det nye skoleår 2020/21 
- Status på planlægning og fagfordeling samt nye tiltag. 

Vi er i gang med at lave skemaet til næste skoleår.  
Fagfordelingen er annonceret på fredagshilsen. 
Vi har god søgning til børnehaven og fyldt op i næsten alle klasser. 
 
Nye tiltag: Vi er spændte på retningslinjerne til skolestart. 
-Skolestart ikke ved flagstang, men på fodboldbane for at få plads. 
-Lejrskole aflyst. 
-Musical i november 
- Alle møder ind i klassen 8.00-8.10 og følges over til morgensang med lærer. 
 
 

Jens Generel status/opdatering om bygninger: 
Udkast til tegningerne til udvidelse af børnehaven og nye omklædningsrum har vi 
sendt ind til kommunen til godkendelse.   
Vores mål er at den nye bygning står klar til kommende storegruppe (forår 2021) 
  
 



Jens H Mødekalender resten af 2021 
26. august  
6. oktober 
17. november 
15. december  

Alle Evt.   
- Vi aftalte hvem der gør hvad til første skoledag.  
- Der skal tages billeder af de nye medlemmer til hjemmesiden. Husk at sætte 

håret! Tak til Pia, som kom og fotograferede! 
- Der er ikke Frøs-løb i år.  
- Open by Night bliver muligvis udskudt til næste år.  

 

  

  

 


