
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 17. august 2021 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Afbud fra: Christina 
Ref. Pernille 
 
Sandwich: Jens  

 

Ansvarlig  Referat 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 

Jens Siden sidst: 
Skoleåret kommet fint i gang. Forventningen var at når vi starter, så er “verden god 
igen”. Men det blev meget spændende når retningslinjerne kun var midlertidige, kom 
meget sent og kun gælder denne måned. 
Der er en del ændringer. (Se under cocona-punkt) 
Vi startede med fine optakts-lærermøder. Og var så lykkelige over den store 
opbakning til første skoledag rundt om flagstangen. 
Børnene er SÅ glade for at morgensang og fælles leg på hele legepladsen er tilladt 
igen. 
 

Jens og 
Charlotte 

Nyt fra Kontoret 
- Lejrskole: Vi glæder os så meget til at skulle til Himmerlands-gården, hvor 
der er plads til alle og dejlige faciliteter. Årets tema er “vikinger.” Vi bliver 
hentet i busser her på skolen.  

 
- Personale: Birthe i SFO går på pension 27/8. Har været her siden 2009. 
Forældre er velkomne til forældrekaffe om eftermiddagen. 
Per pedel går også på pension 30. august, men vil gerne fortsætte, som 
pensionist. 
Vi har ansat Arne (fleksjob) 20 timer om ugen.  

            Heidi i rengøring vender tilbage i næste uge efter barsel. 
Tommys søn, Steffen, hjælper som vikar i rengøring i stedet for Polle.  
Sara er ansat i SFO som fast medarbejder og Ida og Signe er startet som 
unge assistenter i SFO og det er kommet rigtig godt i gang. 
Thea er ansat som årspraktikant fra Den Frie Lærerskole i Ollerup og er også 
kommet rigtig godt i gang.  
 



Arbejdslørdage: Vi er obs på at corona stadig smitter, så vi må tage stilling, 
når vi kommer hen i nærheden af datoen. Tilbud om at nogle forældre gerne 
vil byde ind på at undervise de store elever f.eks. 
 

Nyt fra Børnehaven (Charlotte) 
Lige nu er vi 32 børn, men får fyldt de sidste 2 pladser indenfor meget kort tid. Til 
foråret har vi dispensation til at være 35 i kort tid. Vi har fyldt helt op og man kommer 
på venteliste selv med de små nyfødte. 
Tina skal på efteruddannelse som pædagogisk assistent og starter 20. september. 
Josefine Gram bliver vikar. Når Tina er færdig starter Ane. Uddannelsen tager 1 år. 
10. september er der pædagogisk dag for SFO og børnehaven. Emnet er Grundtvig 
Kold og friskolen. Hvad er det særlige? 
Børnehave og SFO-personale har fået bogen: Christen Kold fortæller. 

- Info om læreplaner 
- Vi har lavet læreplaner i mange år og er meget fremme, det er vigtigt at vi som 

bestyrelse er med i udarbejdelsen og ved hvad vi står for. Vi har en god 
kobling mellem forældrerådet i børnehaven og friskolen og børnehavens 
bestyrelse, hvor vi har Randi som er med begge steder. 

Vi har også lavet en læreplan for hvad vi vil med vores SFO. 
Charlotte har været inviteret ud til andre friskoler og fortælle om de tanker vi gør os. 
Den diplomudannelse Charlotte tog for et par år siden var i “Læreplaner og i 
evaluering af læreplaner”. 
 
Rødding Friskole og børnehave er én institution, derfor er bestyrelsen for os alle 
sammen, og vi har et forældreråd i børnehaven.  
Stor ros fra bestyrelsen for det store arbejde i at gøre børnehaven til en Grundtvig 
Koldsk børnehave.  
 

    Nyt om corona og forholdsregler. 
Officielt må vi alt, der er ingen begrænsninger. Men der er konsekvenser af det vi gør. 
Ved smittetilfælde skal nære kontakter sendes hjem (medmindre de er vaccineret). Vi 
anser klassekammeraterne som nære kontakter, da vi har musik sammen, synger 
sammen og sidder tæt til morgensang sammen. Derudover konkret vurdering af nære 
kontakter i andre klasser. Det er kun elever som ikke er vaccineret, som vil blive 
hjemsendt som nære kontakter.  
Vi får vores rådgivning fra Hygiejne-teamet i Vejen kommune.  
Hvis vi er uheldige at opleve et stort smitteudbrud, så bliver vores legeplads, som er 
blandet for alle børn, et sted vi igen bliver nødt til at dele op.  
Vi følger det løbende og reagerer hurtigt. Men nyder at få lidt ind på trivsels-kontoen, 
før vi kan risikere at bliver hjemsendt.  
 

Jens Jubilæum den 16. september 



Torsdag d. 16. 9 fejrer vi vores jubilæum med ”børnefødselsdag” hele dagen. 
Forældrekaffe om eftermiddagen og kagebord. Om aftenen er der koncert i 
frimenighedskirken med Emma Hørlyck. (tidligere elev) 

- Forældrefest d. 17.9 - udvalget for altings komme? 
 Af mange hensyn kan vi ikke lave forældre-fest d. 17. september. Men foreslår at 
lave et arrangement i forlængelse af Ladefestival, hvor vi tænker et arrangement for 
både børn og voksne.  

Jens H. 
(Pia) 

Beskrivelse/tilbagemelding af forældres oplevelse af corona-nedlukning.  
Jeg fornemmer et behov for, at man som forældre får muligheden for at give en 
beskrivelse af, hvordan det har været”. Man er meget velkommen til at ringe til Jens 
på kontoret og få det sagt. 
Lærerværelset har lagt planer for, hvordan vi tager hjemme-undervisningen op, hvis vi 
er uheldige at der kommer en nedlukning.   

Randi Trafikpolitikken. 
Friskole og børnehave har lavet en trafik-politik, så vi nu har en god retningslinje at se 
på. Trafikpolitikken er på vores hjemmeside. Vi er glade for at den er lavet. 
VI havde besøg fra kommunen, fordi vi brændende ønsker et fodgængerfelt. Vi ville 
gerne vise at vi går op i trafiksikkerhed.  
 

Randi Mulige fondsansøgninger 
- Skal vi have en ekstern? Vi har i forældreflokken Christina (Johannes 2. kl. ‘s 

mor) som arbejder med at søge fonde. Kunne vi samle en flok forældre, som 
vil hjælpe med at få fundet fonde. Vi vil gerne have søgt til legepladsen. 

- Vi startes op på første arbejdslørdag i oktober.  
- Hvad kan vi få og hvad ønsker vi os? 

Randi SFO og iPads: 
Hvad tænker vi pædagogisk om det i sommerperioden? Hvad tænker forældrene? 
SFO tænker at det skal formidles klarere til forældre. Vi tænker at vi også kan lære 
vores børn at bruge de intelligente redskaber. Det er ikke ret lang tid pr dag. 2 x ½ 
time ca.  
Vi mener vi skal se på de konkrete app’s. Se på alders-krav. Vi sætter rammer for 
hvilke spil man skal spille. Hvilke sider der er spændende at se på og ok samtidig.  

Jens H Mødekalender efterår 2021 
 
Vi har møde: 7. september 
                     25. oktober 
                     30. november 
                     8. februar 

- “Når vi får lov”-udvalgets opgaver:  
Planlægger et foredrag efter jul – evt. den 18. januar.  
Vi drøftede hvad skolen har brug for hjælp til i så henseende.   



 

Alle Evt. 
Skal vi se at få opdateret forældrebanken på arbejdslørdage. Husk at få læst i listen 
om der er nogen vi kan bruge.  
 
Open by Night. Vi vil gerne byen, men tidspunktet er utrolig dårligt. Vi skaffer nok ikke 
elever den vej, men vi vil gerne bidrage og få talt med byens folk.  
 

 


