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Bestyrelsesmøde 17. nov. 2020  
Rødding Friskole kl. 18.00   

Afbud fra: Kasper og Lars  

Referent:  Pernille 

Sandwich: Jens C.

 

Bestyrelsesmøde den 17. november 2020 - Referat 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst  

Dagsordenen godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.  

 

Siden sidst og nyt fra børnehaven  

I skolen har vi haft en dejlig emneuge om lande. Dejligt at arbejde i dobbeltklasser, så man 
fik flere børn at være sammen med. 

 

Skolen: Vi har ansat Peter Møller Dyrby som lærer i stedet for Nina. Han starter efter 
nytår, så han får afsluttet godt på efterskolen, hvor han er. Nina har sidste arbejdsdag den 
4. december. En forældre - Karsten Strandridder kommer ind som ekstra idrætslærer i 
nogle af de timer vi får i overskud i 7. - 8. kl. i december indtil starter op. 

 

Elena, som har været sygemeldt siden ultimo juni, er delvist sygemeldt fra uge 47 og er 
startet op i dag tirsdag. Hun kommer én gang om ugen og har 2 lektioner (billedkunst). 

 

Nyt fra børnehaven: Vi har fået verdens højeste lygtepæl. De har haft dejlige temauger om 
familien og skal nu i gang med at arbejde med jul. Tager ikke i kirke til jul, men har fået 
Maja (Hans Folkes mor, som er præst) til at komme og stå for det højtidelige.  

 

Børnehavens julefrokost er aflyst.  

 

 



Vi har fået lavet en super fin film, hvor ansatte i børnehaven og SFO fortæller om hvorfor 
de er så glade for at være her på stedet. Den bliver først fremvist når vi er lidt længere 
væk fra coronasmitte-tilfældet i denne uge. Den er fantastisk fin og vi glæder os.   

 

Rengøring: Heidi fortsat på barsel. Tommy sygemeldt. I øjeblikket har vi en Jane i 4 ugers 
praktik. Hun vil kunne ansættes som fleksjobber på samme vilkår som Birthe og Tommy, 
så hun kan være her 5 dage om ugen, i alt 20 timer. Hun har erfaring med rengøring og 
virker til at falde godt til. 

 

Vores personalejulefrokost er aflyst og vi mødes lige før vi går på ferie og ønsker god jul.  

 

Nyt fra Kontoret  

Donation til Rødding Centret. 

Vi har fået et fint reklamebanner sat op i hallen og vil i øvrigt gerne støtte op om 
lokalsamfundet. Vi vil gerne give donation på 15.000,- til deres indsamling til planlagt 
byggeri.  

 

Nyt om corona  

Håndtering af smitte i SFO - evaluering  

Da vi fik et smittetilfælde i SFO havde vi problemer med at få fat i Kommunen 
hygiejneteam, som skal rådgive i sådan en situation. Ingen i kommunens omstilling vidste 
noget om kommunes hygiejneteam og kommunen havde glemt at orientere de private 
institutioner om, hvordan man får fat i kommunens hygiejneteam. Statens hotline ved 
smitteudbrud åbner først telefonerne kl. 8. Derfor var det svært at få vejledning i gang. 
Sundhedsmyndighederne var søde til at vejlede os, selvom det egentlig var kommunens 
opgave, når der ikke var mere end ét smittetilfælde. 

 

Vi blev rådet til at holde SFOén lukket til og med fredag, så der var tid til 2 test (og svar 
herpå) inden vi åbnede igen mandag. Det sker forholdsvis tit at man har negativ første 
test, men positiv 2. test. Derfor valgte vi ikke at åbne efter 1. negative test.   

 

Vi havde fået samtykke fra Kirsten til at nævne hendes navn som smittetilfælde. Nogle 
forældre efterlyste en lille opdatering på hendes tilstand undervejs.  

 

Måske havde det været dejligt at der var kommet en lille midtvejsmelding. Ellers skal vi 
skrive at det næste nyheds-opdatering kommer ….tidspunkt... og at vi selvfølgelig også 
melder ud, hvis der viser sig positive test. 

 

Fint med åbenhed og kommunikation så der ikke opstår rygter. OK med 
pressemeddelelse. 

 

Ros til alle for den fine håndtering! 

 

 

 

 



Bygninger  

 

Status på bygninger. Forandrede forudsætninger siden sidste møde, da det er konstateret, 
at gymnastiksalens(Loens) tag har en restløbetid på 0 måneder.  

 

Kommunen var herud til møde og besigtigelse den 5. november.  

Meget fint møde med kommunen, der ikke vil binde os af en helhedsplan. De kan ikke 
pålægge os at tænke på en bestemt måde, men vi skal bare overholde de almindelige 
byggeregler.  

 

Kommunen var positive overfor tanken om at lave en klasselokale på loftet over 
værkstedet.  

 

Ifølge kommunen kan vi gøre hvad vi vil med gymnastiksalen, herunder også rive den ned 
eller udvide den. Taget over Loen : Det er bygget på en måde, som er ældre end den 
gamle Ellegaard…  Derfor kan det ikke ligge ret længe mere, for det går galt. Vi satser på 
at kunne gå i gang med at skifte taget, nedrivning og nyt tag måske til maj.  

Der bliver en stor udgift med nedrivning af asbest-tag først. Vi forventer en pris til næste 
møde om taget. 

 

Bygning af toilet i værkstedet er i gang.  

 

Udvidelse af Hønsehuset med garderobe og grupperum er droppet p.t. både pga. 
muligheden for at bygge et stort klasselokale på loftet over værkstedet og pga. den ekstra 
udgift der kommer til nyt tag på Loen.  

 

Det er fortsat planen at købe lidt jord af en nabo. Ove vil gerne hjælpe med at finde ud af 
et godt hegn, som ikke er for dyrt, som skal sætte op over mod denne nabo.   

 

Det er fortsat planen at købe en naboejendom.   

 

Økonomi  

Økonomi 1. halvår bilag med kommentarer. 

Saldobalancen for 1. halvår udviser et underskud på kr. 120.000.  

Ekstra udgifter som følge af Covid-19 har haft stor indflydelse på halvårsregnskabet. I 
første halvår har mindskede indtægter og forøgede udgifter som følge af Covid-19 kostet 
os næsten kr. 400.000. Vores kompensation til ekstra rengøringsudgifter i skolen fra staten 
var på knap kr. 50.000 og der kommer en kompensation til børnehaven for ekstra udgifter 
– den er på ca. 85.000. Det er en farce med så lav kompensation. 

 

 

Halvårs-regnskab er gennemgået i bestyrelsen og vi har bemærket, hvad Corona har haft 
af effekt på vores resultat.  

 

Økonomi 3. kvartal:  



Bestyrelsen gennemgår regnskabet pr. 30/9 2020, som revisor tillige har været inde over.  

Skoleåret er startet ud med at alle er blevet bedt om at spare på udgiftssiden og dermed 
har vi indhentet rigtig meget og har vendt et underskud til et overskud. Regnskabet til og 
med 3. kvartal viser et overskud på 229.000,- Årets budget lyder på et overskud på kr. 
219.000. Vi har stadig ekstra udgifter pga. Covid-19 – både værnemidler, rengøring og 
ekstra undervisningsmaterialer, men vi har også mange udgifter som er mindre pga., at 
vores arrangementer er aflyst, lejrskole aflyst og efteruddannelsen er ikke muligt i dette 
efterår.  

 

Vi forventer også et overskud i 4. kvartal samt en yderligere likviditetsforbedring.  

 

Forudsætning for Budget 2020 gennemgås  

Jens og Pia skal til revisor på fredag til gennemgang af budget (budgetseminar blev 
aflyst).  

Vi satser på et overskud på 400-500.000 kr. i 2021 

 

Elevtal - Takster for skole og børnehave Vi satser på ca. uændret elevtal i 2021. Men har 
endnu ikke et overblik over hvor mange 8. kl. elever der tager på efterskole i 9. kl. Vores 
skolepenge og betaling for børnehaven justeres op efter indeksregulering. 

SFO-betalingen i den nye model passer godt.  

 

Kopimaskine Leasing - dyrere.  

Vi ser på at udskifte vores gamle leasede kopimaskiner. Maskinerne var allerede brugte 
da vi fik dem. De er forholdsvis billigere, men driller rigtig meget. Vores printere rundt i 
klasselokalerne er ikke leasede. Dem servicerer vi selv og de er dyre i blæk.  

Vi ser på en ny aftale på de 2 kopimaskiner og på at få nye leasede printere i 
klasselokalerne også. Vi ser også på blækkopimaskiner fremfor laser som vi har i dag, da 
det er både mere miljøvenligt, mere støjsvagt og giver et bedre indeklima. En ny aftale vil 
nok koster ca. kr. 10.000 pr. år mere end vores aftale i dag. Det er 5-årige aftaler vi laver. 
Vi indhenter 2 tilbud.  

 

Bestyrelsen bakker op om at det skal gøres, for vi kan ikke undvære en kopimaskine og 
den skal virke hver dag! 

 

Generelt 

Bestyrelsen opfordrer de ansatte til også at huske på at der er andet end bygninger og 
inventar-investeringer. er der andet vi brænder for at der sættes puljer af til? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revision af vedtægter  

Vi arbejdede videre med revisionen af vores vedtægter.  

 

Mødekalender resten af 2020 samt forår 2021 (husk generalforsamling) vi 
planlægger forårsdatoer, når Lars og Kasper er tilbage. 

Bestyrelsesmødet den 15. december slettes. I stedet afholdes et byggemøde 
inden jul. Jens C. indkalder.   

12. eller 19. januar holder vi bestyrelsesmøde - efter hvilken dato, der passer for 
Lars.  

 

Eventuelt 

Kommende pædagogiske diskussioner i lærerflokken, som vi sender videre til bestyrelsen, 
når vi har fået snakket på lærerværelset: Karakterer i 8. kl., pædagogisk indretning af 
kommende klasselokaler, elevernes brug af computere i undervisningen og lektiesituation.  

 

 


