
  
  

  

 

   Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 6. oktober 2020 
  
Rødding Friskole kl. 18.00 
  
Afbud fra: Pia og Kasper (Tillykke til den nybagte far!) 
Referent: Pernille 
  
Sandwich: Jens 

  

Ansvarlig Dagsorden 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 
Underskrift af referater fra 10/6 og 26/8. 

Jens + 
Kasper 

Siden sidst fra skolen og børnehaven 
Ikke så meget nyt, som vi plejer, da alle arrangementer er aflyst, så der er 
lidt flere kræfter tilbage på lærerværelset end normalt i oktober.  
Børnehaven har det også godt. 

Jens Nyt fra Kontoret 
- Opsigelse/nyansættelse. 

Nina har sagt hendes lærerstilling op. Bliver til vi har en ny. Vi har slået 
stillingen op til samtaler lige efter ferien.  
Vi har modtaget ca. 35 ansøgninger. - også et par interessante imellem.  
Ansøgningsfrist søndag i uge 42. Alle ansøgninger skal læses af 
ansættelsesudvalget om mandagen. Samtaler helst onsdag d. 21.10. Pia, 
Tina og Jens Horstmann deltager i udvalget for bestyrelsen.  
Fokus på person-datasikkerhed når der skal læses ansøgninger!  

- Budget/økonomi 3. kvartal er klar til næste møde. 
 

Jens Nyt om corona 
Der er lidt uro i forældreflokken, fordi ministeriet henstiller til ingen 
børnefødselsdage og der har alligevel været afholdt fødselsdag enkelte steder. 



Skolen kan ikke udstikke retningslinjer, der siger man må eller ikke må, men vi kan 
kun opfordre forældrene til at følge de gældende henstillinger fra myndighederne. Vi 
kan ikke sige det tydeligere. 

 

Jens Generel status/opdatering om bygninger 
- Status på arbejdet  
-  

Evt. køb naboejendom 
Jens har undersøgt nærmere om der er mulighed for at købe en naboejendom til 
skolen. Det er en mulighed og vi arbejder videre med sagen. Det er endnu ikke 
besluttet om vi ønsker at bygge udvidelsen af børnehaven på vores egen matrikel  
eller på denne naboejendom. Der arbejdes videre med denne proces også.  
 
Vi arbejder også med evt. at købe noget ekstra jord fra en nabo, hvor grunden 
grænser op til Hønsehuset.   
 
Oversigt over mindre byggeprojekter som det er planen at sætte i gang, når det er 
muligt:  

- Toilet-byggeri i del af værkstedet.  
- Loftet bag 7. Kl. ønsker vi at få indrettet mødelokaler/grupperum inkl. 

Brandtrappe ned.  
- Garderobe og grupperum på gavlen af Hønsehuset mod nord.  

 

Jens IT på friskolen 
 

- I lyset af Coronatiden har vi forbindelse med undervisningen brugt IT-
platforme i klasser under 7. klasse. Det fungerer fint på skolen, da vi har 
Chromebooks til alle i klasserne. Der bliver også givet lektier for på 
matematikfessor og grammatip i klasserne, ligesom mange klasser bruger 
Bookbites til læsning. Vores nuværende IT politik siger at elever i klasser 
over 7. klasse skal medbringe computer. Hvad stiller vi i de mindre klasser 
op med IT-hjemmearbejde? Skal vi formulere en ny IT-politik? 

 
Det er oplagt at man skal kunne leje chromebook, Vi udvider aftalen, så den også 
kan bruges helt ned i 3. kl. hvis man har behov, men vi skal være opmærksomme 
på at der ligger så meget automatik på portalerne, og vi skal passe på ikke at gå på 
kompromis med friskoletanken om at læreren styrer undervisningen og ikke 
pensum, der styrer.  
IT er et trænings-supplement til den spændende pallette som faget/ friskolen kan 
finde på. 



IT har som lektier en social slagside, hvor der er elever, hvis familier ikke kan 
hjælpe dem med at bruge det hjemme.  
Bestyrelsen henstiller til lærerværelset at vi får formuleret en IT-politik, så vi ikke 
bare er på en glidebane og tingene ændres, uden at vi ved hvorfor vi gør, som vi 
gør. 

Jens H Revision af vedtægter 
- Vi tager fat på diskussionen af vedtægternes §§10-12 om bestyrelsens 

sammensætning. 
 

Jens Horstmann skriver vores tiltag ind i dokumentet. 

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

Alle Evt. Lidt murren i byen om man kan springe over i ventelisten til børnehaven… 
Vi har ret fast politik, men vi er meget dynamiske. Den ene måned er der alt fyldt, 
men så opstår der huller. Der kan også være børn som ikke passer ind i hullerne 
pga. tidspunkt for opstart eller den årgang de er født. Vi forsøger at få familier ind, 
så vi fylder de givne huller bedst muligt op. 

 


