Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. marts kl. 18.00
Deltagere:
Jens Christensen, Jens Horstmann, Kasper Østergaard, Randi Philipp, Tina Kühne, Christina
Andersen og Laust Stenger.
Afbud:
Pernille Friis
Referent:
Kasper Østergaard
1. Dagsorden med referat
Ok
2. Siden sidst
- Sangaften. En meget vellykket aften med mange deltagere og hvor vores værdier skinner
igennem. Næste sangaften bliver til november.
- Fastelavn ligesom i de gode gamle dage (før Corona). En meget festlig dag, med mange glade
børn.
- Der er gang i den med forberedelser til Berlin-tur, Københavner-tur og musical.
3. Nyt fra børnehaven
- Vi modtager i øjeblikket ansøgninger til den opslåede pædagogstilling i børnehaven. Der er
frist for ansøgning midt i april.
4. Nyt fra kontoret
- Vores nye pedel er kommet rigtig godt i gang.
- Når børnehavebørn skoleudsættes eller hvis vi har omgængere: Hvad gør vi hvis årgangen der
flyttet til er fyldt? Vi beslutter, at vi undtagelsesvis kan blive nødt til at udvide en klasse med én
elev, hvis man af pædagogiske hensyn bliver rykket en klasse ned eller skal skoleudsættes.
Elever på Rødding Friskole, der er omgænger eller skoleudsættes, har forrang for evt. andre
elever udefra, der står på venteliste.
- Der er revision af 2021 tirsdag 22. marts. Det foreløbige resultat ser meget tilfredsstillende
ud.
- Man overvejer at investere i ”smartboards” til klasselokalerne rundtomkring på skolen.

Fordelen er bl.a. at man har tavle, projekter og lyd i ét system. Der indhentes tilbud og
undersøges nærmere.
- Der kommer ny skemaperiode fra 28. marts til 28. maj. Fra 29. maj går vi over til
”sommerskole”.
- Lærerne skal på pædagogiske dage 10. – 11. maj, hvor der bl.a. er fokus på mental sundhed.
Der kommer bl.a. en psykolog og holder et oplæg om angst og depression. De skal desuden
overnatte på hotel i Haderslev.
5. Status på bygninger
- Sønderallé 9 og 11 er i færd med at blive revet ned. Der arbejdes på tegninger af den nye
bygning.
6. Orientering om sponsorløb og foredraget ”Madro”
- Sponsorløb: Der er samlet 165.000 kr. ind i sponsorater. Rigtig flot! Vi håber på rigtig mange
løbere og deltagere. Der mangler lidt hænder til praktiske opgaver på dagen.
- Madro: Der er pt. 50 tilmeldte. Ca. halvdelen med til spisning. Vi giver den gas med
promovering de sidste to uger, og håber på at der kommer endnu flere tilmeldinger.
7. Udkast til endeligt ændrede vedtæger
- Jens Horstmann renskriver vedtægterne, som sendes ud til bestyrelsen - og dette er
bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Planen om ændringerne og forslaget præsenteres på
generalforsamlingen, og efter sommerferien laver vi et møde med alle interesserede, hvor vi
debatterer vores forslag.
8. Kalender
Kommende bestyrelsesmøder: 19/4 kl. 18.00 og generalforsamling 26/4
9. Evt.

