
 
 
Bestyrelsesmøde den 30. november 2021 – Rødding Friskole & Børnehave 
 

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, grundet afbud, da der kun er 2 bestyrelsesmedlemmer tilstede. 

Punkterne gennemgås for orienteringens skyld. 

 

Deltagere: Jens Horstmann, Laust Stenger, Randi Philipp og Jens Christiansen 

Afbud: Tina, Christina, Kasper og Pernille.  

Referent: Randi Philipp  

 

Siden sidst og nyt fra kontoret 

Der bruges meget tid på håndtering af COVID-19. Der er på skolen smittetilfælde i 0. og 1. klasse på 

nuværende tidspunkt. Derudover er der én ansat som er smittet. Skolens personale og ledelse er 

pressede i forhold til at kunne nå at håndtere alt omkring COVID-19 samtidig med håndteringen af den 

daglige drift.  

 

Friskolerne er en statslig arbejdsplads (da vores primære indtægtskilde er statstilskud), det vil sige at alle 

ansatte skal fremvise gyldigt corona-pas. 

 

Der er ikke nogen bemærkninger i forhold til aflysningen af julecaféen. Bestyrelsen bakker op omkring 

beslutningen om aflysning. 

 

Gennemgang af budgetoplæg til budget 2022 

Jens C gennemgik budgetoplægget.  

 

Bygninger 

Likviditeten omkring de kommende projekter drøftes, bl.a. nedrivning af Sønderalle 9 og 11.  

 



Behovet for yderligere klasselokaler og undervisningslokaler til musik drøftes samt prisen på Sønderalle 

13, som kunne være en mulighed at købe, men hvor købsprisen er alt for høj, set i forhold til stand og de 

penge som skal investeres for at ejendommen kan bruges til formålet.     

 

Laust spurgte indtil hvornår det forventes at Sønderalle 9 og 11 nedrives. Jens C forventer at dette sker til 

foråret. 

 

Privatlivspolitik på Rødding Friskole 

Ændringerne af vores privatlivspolitikker blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger hertil. Den 

ajourførte eksterne privatlivspolitik offentliggøres på skolens hjemmeside.  

 

Støtteforeningen 

Randi gav en status på arbejdet med støtteforeningen. Der er udarbejdet et udkast til vedtægter og der 

afholdes generalforsamling den 2. februar 2022. Det første arrangement støtteforeningen står bag, er et 

sponsorløb, som har til formål at samle penge ind til en aktivitets- og motorikbane. Dette arrangement 

finder sted den 2. april 2022. Her er målet at samle mindst 200.000 kr. ind. 

 

Jens C forslog, at der arrangeres banko, med mulighed for at deltage online i starten af januar. Her kan 

præmierne indsamlet til julecaféen bruges. Arrangementet drøftes i støtteforeningens arbejdsgruppe.   

 

Vedtægtsændringer  

Jens H. gav en status på vedtægtsændringerne. Det skal bl.a. drøftes, om skolekredsen skal nedlægges. 

På det kommende bestyrelsesmøde vil vedtægterne blive gennemgået nærmere. 

 

Bestyrelseskurser 

Jens H. har undersøgt mulighederne for at bestyrelsen kan tage samlet afsted på et bestyrelseskursus. 

Der er opbakning hertil. Jens finder datoer for kursustilbud i foråret. 

 

Evt. 

Randi orienterede om foredraget MADRO den 18. januar 2022. Foredraget starter kl. 19.30. Kl. 18.30 vil 

der være mulighed for at møde op og spise aftensmad. Arrangementet er for alle og entreen er gratis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


