
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 31. maj 2021 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Deltagere: Jens C, Pernille, Jens H, 
Kasper, Pia, Christina, Laust.  
Afbud fra: Ingen  
 
Referent: Pernille 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig  Referat 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 
 
Præsentation af bestyrelsen. 

Jens Siden sidst 
Vores quiz-arrangement var det sidste corona-arrangement, nu glæder vi os til, at vi 
kan mødes rigtigt til vores ekstraordinære generalforsamling på fredag. 
Vi planlægger et helt almindeligt skoleår, og ser om vi kan få lov at gennemføre alt 
som vi plejer og prøver at vende tilbage til det vi skal øve os i igen: At være rigtig 
friskole, men det vi kender det.  
Lejrskolen uge 35 2021 hedder Himmerlandsgården ved Hadsund. 
Jubilæum skolen 75 år september 2021 
Regionsmøde marts 2022 (vi er værter).   
Jens er i gang med skemalægning til næste skoleår.  
Der er gennemført mange skole-hjem-samtaler. 
 

Jens Nyt fra Kontoret 
- 1. kvartalsregnskab 

Laust og Jens C har gennemgået den store detaljerede udgave, så 
bestyrelsen ser på oversigts-udgaven. 
I første kvartal er der ikke brugt voldsomt meget til undervisningsudgifter, 
primært fordi vi var nedlukket i mange af ugerne.  
Som altid er den allerstørste udgiftspost: lønninger. 
Alle poster ser fine ud og vi ender med et overskud på kr. 267.000 i første 
kvartal, mod et budgetteret overskud på kr. 50.000,- så det er flot.  
Bestyrelsen tager 1.kvartals- regnskab til efterretning. 



Jens Nyt om corona 
- Lejrskoler til København og Møn. Dejligt vi blev ved med at tro på, at vi kan 

komme afsted, så der nu er åbnet for det og vi tager København i næste uge 
og Møn om 2 uger. Vi skal køres i egen bus, så det er perfekt i coronatiden.  

- Skoler er undtaget fra de gældende fremmøde-begrænsninger, så vi må være 
så mange der kommer.  

Jens Ventelisteregler for 8. - 9. klasse 
- Vi ser overbygningen som et forløb fra 7.-9. klasse, både med hensyn til 

uddannelsesparathedsvurdering og faglige forløb. Herudover er 7.-8. klasse 
også et forløb op mod håndværksfagenes prøve i 8. klasse. Det vil derfor være 
rart, at elever, som står på venteliste til 8. klasse, kan starte i 7. klasse. Det 
foreslås derfor, at reglen om 2 reserverede søskendepladser pr. Klasse 
bortfalder fra 7. klasse og op. 9. klasse er lukket for nye elever.  
 

Bestyrelsen suspenderer reglen om at de sidste 2 pladser i 7. og 8. kl. kun udløses 
via søskende. Det er fint at få fyldt op i 7. og 8. klasse så vi har 20 elever. Men vi 
optager ikke nye elever i 9. klasse. 
De ansattes børn kommer ind under samme regel som søskende-garantien. 

Pia Beskrivelse/tilbagemelding af forældres oplevelse af coronanedlukning.  
Pia fornemmer et behov for, at man som forældre får muligheden for at give en 
beskrivelse af, hvordan det har været under coronanedlukningen/genåbningen.  
Tilbagemeldinger og erfaringer fra forældre kunne være rart at kunne få et sted at 
“aflevere”.  
Lav en klar udmelding om at vi planlægger næste år som et almindeligt skoleår. 
Vi signalerer, at man kan komme med sin tilbagemelding om det vi skal lære af vores 
corona-oplevelse som forældre/ familier. 
Tages med på lærermøde i morgen. 

Pia Forældreinformation om fag.  
Pia fortæller, at forældre har spurgt til muligheden for, at man fx en gang i måneden 
blev informeret om, hvad der arbejdes med i fagene, udover det som klasselæreren 
skriver på fredagshilsen. Dette for at man som forældre har større/bedre mulighed for 
at støtte op hjemmefra. 
 
Vi opfordrer til, at vi løser det på en friskole-måde at vi får talt om hvordan man finder 
ud af hvilke lektier eleverne har, så forældrene kan se hvordan de kan hjælpe. 
Vi tager det med på lærermøde, så man er obs på sin kommunikation omkring lektier, 
lektiedrev.  

Christina Hvad er retningslinjerne for sygdom - ikke corona, men almindelig og hændelig 
sygdom? 

Christina spøger til, hvordan det sikres, at alle følger samme regler i forhold til sygdom 
blandt børnene og kan de genopfriskes i en fredagshilsen? 
Det er en vurdering fra barn til barn og fra gang til gang. 



Retningslinjen er stadig at man ikke sender syge børn i skole, for vi skal undgå smitte 
i det hele taget.  

Jensx2 Ekstraordinær generalforsamling 
Det praktiske i forhold til den ekstraordinære generalforsamling blev planlagt og aftalt.  
Der udsendes info til forældre om restriktioner til mødet.  
Corona-forholdsregler et krav om afstand 1 meter fra næse til næse. Under sang 2m’s 
afstand. 
Vi stiller op i halvcirkel rundt om trappen. 
Alle skal bære mundbind, når vi bevæger os rundt mellem hinanden. 
Der er håndsprit over alt. 
Alle opfordres til at være ny-testede.  
Husk at det er uden børn. 

 Første skoledag: 
Vi ved endnu ikke hvordan retningslinjer er ift. boller og fællesspisning. Så skolen står 
for indkøb og at arrangere, for at vi ikke løber ind i noget vi ikke må.  

Jens H Mødekalender efterår 2021 
17. august  Møde før lejrskole (uge 35) for at planlægge Jubilæum. 
7. september:  
25. oktober 
“Når vi får lov”-udvalgets opgaver (Christina, Tina, Kasper) planlægger oplæg til vi 
mødes efter sommerferien. Hvordan får vi gang i at forældre mødes i klasserne eller 
som samlet skole-forældre-flok. 

Alle Evt.  
Vi ønsker os en kunstgræsbane og tænker langt fremad for at kunne opnå det på 
boldbanen. Der skal vi i legepladsudvalget også se på at få søgt fonde og have en 
støtteforening. Så der ligger noget foran os med at få lavet det arbejde. 
Det skal ses på i efteråret sammen med vedtægterne. 
Jens H har kontakt til god mand til hjælp til ansøgninger og fondsøgning. 

 


