Bestyrelsesmøde, 25. oktober 2021
Afbud: Ingen.
Godkendelse af dagsorden + valg af referent
Punktet omkring privatlivspolitik udsættes til det kommende møde. Dagordenen blev godkendt.
Randi Philipp blev valgt som referent.
Siden sidst og nyt fra kontoret
Der mangler personale i forhold til rengøring på skolen. Der mangler ligeledes hjælp i forhold til
pedelopgaverne, der er lige nu tilknyttet en pedel, hvor vi tidligere har haft tre. Der arbejdes på en løsning.
I SFOen er Nicole ansat som medhjælper. Hun er ansat i stedet for Ida Madsen, som efter lejerskolen fik
nyt arbejde.
Fra 1. november skal skolen begynde at sorterer affald, på sammen måde som private i Vejen Kommune.
Arbejdslørdagene, afviklet i starten af oktober, har været en succes, der blev løst rigtig mange opgaver og
stemningen var god.
Status og planer vedr. bygninger
Opfølgning på generalforsamling
Jens C spørg ind til om bestyrelsen har en holdning til hvordan og hvornår forældrene skal inddrages i
forhold til det kommende byggeprojekt, i forbindelse med købet af Sønderallé 9 og 11? Der er enighed
om, at forældrene bør inddrages og have mulighed for at bidrage med ideer, tidligt i processen.
Det forslås, at der til julecaféen laves en område, hvor man kan læse om de overordnede ideer og planer
med købet af grundene og her vil man kunne aflevere sine gode ideer og forslag til hvordan fremtidens
friskole skal være, hvordan skal vores arealer og bygninger benyttes. Når personalet og skolens ledelse

efterfølgende har drøftet ønsker og muligheder, kan der inviteres forældrerepræsentanter ind, til at
bidrage yderligere, forventeligt i januar 2022.
Budget 2022 – rammer
Jens C orienterede om forudsætningerne for fastsættelse af budget 2022. Følgende overskrifter indgår:


Elevtal



Skolepenge stigning



Byggeri og anlæg
o

Legeplads

o

Renovering af lokaler

o

IT investeringer



Byggeri/nedrivning Sønderallé 9 & 11



Ansatte herunder ny pedel



Feriepenge indbetaling



Kurser og efteruddannelse



Overskuddets størrelse

Bestyrelsen bakker op omkring ovenstående forudsætninger. I forhold til overskuddets størrelse, er der i
bestyrelsen et ønske om, at man skal arbejde hen imod et overskud på 500.000 kr.
Støtteforening
Randi og Christina orienterede om, at der til arbejdslørdag var nedsat en arbejdsgruppe, som havde til
formål at se på mulighederne for at søge fondsmidler til diverse initiativer. Arbejdsgruppen nåede frem til
at der etableres en støtteforeningen. Støtteforeningen skal bl.a. stå for at søge fondsmidler og afvikle
arrangementer, og derved støtte økonomisk op omkring initiativer som kommer børnene på Rødding
Friskole og Børnehave til gode. Det forventes at der afvikles en stiftende generalforsamling i februar 2022.
Der er i børnehaven og i friskolen et ønske om at etablere en multibane. Arbejdsgruppen har forslået, at
støtteforeningen arrangerer et sponsorløb, som har til formål at samle penge ind til etableringen heraf.
Arrangementet afvikles den 2. april 2022.
Privatlivspolitik – opdatering
Punktet udsættes.
Evt.
Kasper foreslår, at ansatte både i børnehave og friskole får en ekstra erkendtlighed i forbindelse med den
store indsats i tiden med COVID-19. Da vi ikke må give større julegave end vi allerede gør, kan det f.eks.
være noget medarbejder-tøj med logo på. Den øvrige bestyrelse bakker op.
Laust har et ønske om et kursus i forhold til det at være en del af en bestyrelse. Jens C orienterede om at
Friskoleforeningen afvikler sådanne kurser. Punktet dagsordenssættes på det kommende
bestyrelsesmøde.

På det kommende møde dagsordenssættes et punkt vedr. vedtægter, ajourføring af privatlivspolitik samt
et punkt vedr. budget 2022 og kvartalsregnskab pr. 30/9.
Kasper og Randi orienterede om, at Anne Elsøe er booket til at holde foredrag den 18. januar 2022,
foredraget hedder MADRO. Foredraget starter kl. 19.30, kl. 18.30 vil der være mulighed for at møde op og
spise aftensmad. Arrangementet vil være for alle, hvorfor tilmelding er nødvendigt.
Næste møde er planlagt til 30. november kl. 18.00.
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