
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 26. august 2020 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Afbud fra: Ingen afbud 
Referent Pernille Friis 
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig  Referat 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. 
 

Jens Siden sidst 
- Skoleafslutning: i nyt layout på stadion og i skolegård. I corona-style om 

aftenen gjorde vi alt hvad vi kunne for at gøre det fint og højtideligt, men også i 
de sikre rammer. Vi var glade for, at det overhovedet kunne lade sig gøre at 
mødes. Vigtigt at vi fik det personlige farvel.  

- Skolestarten også meget festligt med alt det vi kunne få gjort friskoleagtigt, 
selvom vi skal passe på. Meget vigtigt at kunne være sammen med både børn 
og voksne. Meget fin start.  

- Pædagogisk dag for lærerværelset på Kanotur. En kæmpe succes, efter at 
have følt os så adskilte hele foråret og trængte til at mødes og være 
mennesker sammen og få relationerne bygget op, så vi kan rumme hinandens 
forskelligheder.  

- Vi øver os i at holde forældremøder med respekt for afstandskrav og henstiller 
til at der kommer 1 voksen pr. familie og at vi prøver at få det afholdt i Laden. 

- Mange tilfredse tilbagemeldinger på vores nye SFO, som er obligatorisk og 
dermed flere børn til fællesskab og flere aktiviteter. 

Jens x2 Nyt fra Kontoret 
- Personale –  

Vi har en ny fleksjobansat i rengøring og har oprettet en ungdomsstilling i 
SFO, hvor der er så mange børn nu. En pige fra 9. Klasse er ansat i SFO i den 
stilling.  
Vi har en fleksjobber 3 formiddage om ugen som bl.a. hjælper med at gøre 
toiletter ekstra rent en gang dagligt. Vi ønsker os endnu en flex-jobber til de 2 
andre dage, så vi kan gøre ekstra rent alle dage på toiletterne.  
Efter afslutning af hovedrengøringen har vi ikke længere har ekstra personale i 
corona-sammenhæng. 



- Elever: Vi har optaget en del nye elever her efter sommerferien. De er alle på 
prøve.   

- Vi har fået ny PPR-psykolog, som overtager og har været her i denne uge.  
- Fodgængerovergang/trafikplan Vi har et stort ønske om at få 

fodgængerstriber ved bageren. Det kan tidligst blive i 2022, da alle projekter er 
sat i gang. Vi ville være parat til at skyde nogen penge ind i projektet. Det vil vi 
gerne overveje. 
På de kommunale skoler er der krav om at have en trafik-plan. Aflevere børn i 
trafik, sikre adgange, cykeltures sikkerhed. Det ville vi også gerne lave en plan 
for, selvom det ikke er obligatorisk. Vi begynder at tjekke op på vores 
kontakter: Forum Rødding, Byens forskønnelse.  

Jens Nyt om corona 
- Fremtidige arrangementer - arbejdslørdage og Julecafé 

Der kom nye lidt mere præciserede retningslinjer tirsdag d. 25. august.  
Vi har lavet en rimelig normal skoledag (som ikke helt er friskole), men vi har 
prøvet at lave legegrupper, så vi tydeligt kan se, hvem der er nære i smitte-
henseende. 
Vi får rigtig svært ved at lave arbejdslørdage, som giver den trivsel vi ønsker 
os, samtidig med at vi kan være corona-sikre. Derfor aflyser vi dem, men skal 
så have lagt de 2 skoledage ind andre steder i kalenderen. Så må vi kontakte 
enkelte forældre til de helt nødvendige opgaver, hvis pedellerne ikke kan klare 
det,  
Julecafé frarådes stadig at afholde, da det er en slags fest og med for mange 
mennesker til at det kan dispenseres fra forsamlingsforbuddet.  
Bestyrelsen mener at julecaféen også aflyses. VI har ikke planlagt forårs-
semestret, så der er ikke aflyst noget, som endnu ikke er planlagt. 
 
Vi vil gerne tænke langt frem og se mulighederne i at skabe nyt, nu hvor 
corona begrænser os så lang tid. Er der noget vi kan fremfor alt det vi ikke 
kan.  

Jens Generel status/opdatering om bygninger - Ja!, vi har stadig planer: 
- Udvidelse af børnehaven 
- Diverse renoveringer/tilbygninger i skolen 
- Den langsigtede plan og evt. Forældreinddragelse 

 
Der er evt. åbnet mulighed for evt. at købe en naboejendom til skolen. Vi overvejer 
igen om det er en mulighed fremfor at bygge nyt på vores egen matrikel. Bestyrelsen 
giver Jens C lov til at undersøge mulighederne nærmere.  
 
Bestyrelsen ønsker en klar oversigt om hvilke renoveringer/tilbygninger der er brug for 
i skolen og hvad vi ønsker os mest, samtidig med at Jens C undersøger de nye 
mulige investeringer. 
 



 

Pia Klassestørrelser/rammer for antal elever i klasserne 
Der er flere forældre, der ytrer sig om at der er mange børn på skolen og vi fylder 
meget. Vi skal være ret skarpe på hvor mange pladser vi har og hvor mange 
søskende pladser der giver garanti. 
Hvad er det teoretiske. 
På fanebladet: ny elev på skolens hjemmeside ligger max-tal. 
0.-3. kl. er max 18 inkl. 2 søskende-pladser 
4.-6. kl. er max 20 inkl 2 søskende-pladser 
7.-9. kl. max 20 
 
Disse max-tal er besluttet af bestyrelsen for ca. 5 år siden og har ligget på 
hjemmesiden siden. 
Vi har mange timer med dobbeltlærere for at kunne lave fokushold. 
Vi ser altid på klassens trivsel om vi kan rumme flere uanset om der er fyldt op eller ej. 
Det vigtigste er at klassen er klar til at modtage på det givne tidspunkt.  

Jens x2 Bestyrelsesarbejdet i efteråret - hvad skal vi og hvad ønsker vi? 
Ting vi nævnte sidst: 

- Vedtægterne. Vi i gang med en revision af vores vedtægter.  
- Forældrefest som samler fællesskabet op efter corona.  
- Foredrag / koncert/ fredags-jazz 17-21.  
- Få de nye familier godt ind på friskolen. Venskabs/ambassadør-familier, 

der tager imod nye forældre. Noget man selv ønsker at være. Ideen er sat i 
sving klassevis, hvor der er erfarne forældre, som gerne vil være (den man 
altid må ringe til.) 

De markerede punkter tager vi fat på i efteråret, og så er vi så klar til at gå i gang med 
forældre-arrangementer og fællesskab når vi starter efter nytår og håber på lysere 
tider.!! 

 
Alle bedes overveje til dette møde, hvilke punkter vi skal prioritere i det 
kommende år. Vi prioriterer at få noget fælles-arrangement i august-september.  

Jens H Mødekalender resten af 2021 
6. oktober 
17. november 
15. december (er booket, hvis der er behov) 

Alle Evt. SFOén ”Klub 3” (3. Klasses eleverne) var i Ove Lunds skovhytte og den må 
andre også gerne låne. Den ligger ude hvor Ove bor. Brøstrup skov. 

 


