Bestyrelsesmøde 14. juni 2022
Rødding Friskole kl. 18.30
Afbud fra: Laust og Kasper
Referent: Pernille

Glade børn lærer bedst

Sandwich: Jens

Ansvarlig

Emne

Jens H.

Dagsorden med referat

Jens

Siden Sidst
Ladefestival. En dejlig fest, bortset fra, at vi var det eneste sted i Danmark, hvor
regnbygen kom igen, igen. Så vi har evalueret, at vi skal have et tørt sted klar som
nødplan. Vi har gjort lidt erfaringer med mobilepay og støtteforening.
Sommerskemaet er dejligt, men vi prøver at lave års-skemaet, så vi har mulighed for
at lave sommerskole, når vi er klar på forskellige klassetrin på forskelligt tidspunkt.
Afgangsprøve i 9. kl.: Gik fint, men der var en udfordring i at oplæsningsdelen ikke
fungerede ved læseprøven. (App-writer gik ned i løbet af prøven og skoleIT var på
kursus netop den dag)
Meget tilfredsstillende resultat især i matematik, hvor eleverne har klaret det ekstra
godt.

Nyt fra børnehaven
Velkommen til Charlotte.
Tina er færdig med sin uddannelse 25. august. Josefine stopper i børnehaven til
sommerferien, så Nicole fortsætter indtil Tina er tilbage.
Mathilde fortsætter frem til februar.
Kristina er fuldtidssygemeldt, men kigger en smule ind på besøg, for at mærke hvad
hun kan. Når Kristina starter langsomt op, kommer der en ung pige som hedder Anna
og er ekstra hænder.
Marianne bliver på friskolen i en fastansættelse i SFO og pædagog-funktion i skolen i
SFO-klasserne.
Asta som starter efter sommerferien har været på besøg og glæder sig. Hun har 37
timer om ugen. Derfor stopper Karoline og Marie. Marie fortsætter som vikar i
børnehaven.
Lianne er ved at færdiggøre sit diplommodul i sprogpædagogik og sprogindsatser.

Lærke (9. kl.) har været i praktik i børnehaven hver uge hos os så længe, men
stopper når hun stopper på Friskolen. Så der tager vi stor afsked.
Vi har mulighed for at få en Flex-jobber 12 timer i børnehaven/ SFO som kan være
blæksprutte og vi kender hende og ved at hun kan være 100% i de 12 timer hun er på
job. Birthe Jessen er stadig tilkaldevikar.
Bestyrelsen bakker op om at vi holder fast i de gode mennesker vi har haft indenfor
dørene og at vi fastansætter, så der kommer en “voksen” mere i SFO, hvor der er et
stort behov. Giver grønt lys til de foreslåede ansættelser, som også er undersøgt at
det går økonomisk.
Tilmelding til feriepasning i sommerferien er gået rigtig godt. Det ser ud til at gå op.
Storegruppen har været på overnatning og er en rigtig dejlig gruppe med stor
forældreopbakning.
Temaet i børnehaven med festival har bare været så sjovt.
Der er planlagt bedsteforældredage og pædagogisk dag efter sommerferien. Der
kommer også tilsyn til børnehaven. Der bliver fokus/ observering på det pædagogiske
grundlag.
Vi får en praktikant fra pædagogseminariet i februar og 7 uger frem (vi er blevet
godkendt som praktiksted).
Jens

Nyt fra Kontoret
- Ansættelser – evaluering af samtaler:
Vi har ansat Britta som lærer, som allerede har været her 2 tirsdage siden vi ansatte
hende. Hun er godt i gang med sin forberedelse og kommunikation med hele stedet.
Vi hører meget godt fra forældre, som kender Britta.
Ida Madsen er tilkaldevikar næste år. Mathilde i SFO og Sigrid fortsætter også.
- Trivselsundersøgelse blandt elever: Det er lovpligtigt at vi laver en
trivselsundersøgelse, men vi vil gerne målrette det til vores børn og vores friskole, så
de ikke bare skal bruge den som ministeriet har lavet.
Vi vil gerne spørge ind til noget som er relevant, så hvad siger de hjemme ved
køkkenbordet? Hvor er der hjørner, der skal lægges mærke til. Der kan med fordel
differentieres fra små til store. Måske 3 forskellige. Og så ikke så mange spørgsmål,
men at det er noget, der giver mening.
Anne og Pernille, Jens Horstmann er arbejdsgruppen og spørger om Maja Lomholdt
vil være med. Randi vil gerne være med til at læse igennem og hjælpe med layout.
- Skoleåret 22/23 orientering – fagfordeling, kalender, ferieplan

der skiftes mange klasselærere i år. Det er en aftale, som vi har lavet på
lærerværelset, for at få det hele til at gå op. Godt at der er prioriteret at der er en medklasselærer. Det er der sat timer af til i lærernes pulje-fordeling.
OBS på at vi har pladser årgang 2019 – skolestart i 2025. Der er 7 ledige pladser.

Jens

Økonomi
- Status regnskab 1. kvartal viser et underskud på kr. 130.000,mod et budgettet underskud på kr. 265.000,- Vi er foran budgettet, men skal have et
øje på lønningsudgifterne.

Jens

Bygninger
- Status på nedrivning. Nu er de i gang igen (bliver færdige med at rive ned før
firmaet går på sommerferie). Malingen skal slibes af både ude og inde. Der
kommer ekstra udgifter på 140.000 i forhold til det oprindelige tilbud.
Der er lavet tegninger og vi har inviteret naboerne til infomøde d. 16. august.
Forældrene skal også inviteres til at komme med input (også til
byggeprocessen). det bliver i starten af oktober måske i forbindelse med
arbejdslørdagene.
Det er ikke endeligt afklaret om der kræves en ny lokalplan eller om der kan
nøjes med et tillæg til den eksisterende lokalplan.
-

Byggeri og planlægning: Ellegaard har tegnet for os. Vi er obs på, at det er
vigtigt at facaden ud mod vejen ser levende og pæn ud. Vi glæder os til den
del af snakken, men skal også have finansieringen i gang. Ellegaard kommer
med et overslag.

-

Sønderallé 13 - Musikhuset: Vi overtager 1. august. Måske kan vi lave en
forældre-arbejds-uge i huset, mens eleverne er på lejrskole. Vi drømmer om at
flytte musik over i huset efter efterårsferien. Der skal rives loft ned og laves
rum til kip og el og lyd-dæmpning. Der skal være byggetegninger til at lave et
andet lokale klar til undervisning, så det kan godkendes af kommunen.

-

Legeplads Vi fik et tilbud fra Blåbjerg leg med motorikbane og aktiviteter rundt
om fodboldbanen. Det koster 1.2 mio kr. Det er en alt for stor investering for
vores sted. Nu har vi kontakt til endnu et firma, Arch, som siger at med mere
grund, kan vi få meget mere for vores penge - mange flere detaljer. Så kan vi
få integreret de nye haver med det eksisterende. Vi får snart præsenteret det
nye forslag og der er en fond i Nordea, som giver penge til SFO-legepladser
med deadline for ansøgning først i. september.

Det skal være en god legeplads og den skal være åben for byen.

Jens H.

Det kommende års bestyrelsesarbejde – hvad vil vi gerne fokusere på?
- Fællesskab (Jeppe uddyber) Efter corona og vi er en stor skole. Hvad gør vi i
bestyrelsen for at styrke følelsen af fællesskab. Store og små grupperinger. Vi
skal føle, at vi hører til og kender nogen. Rart med rammer, der gør at man
ved hvor man skal være til arrangementet.
De gamle forældre skal være på banen og tage imod og tage kontakt. Så er
der også noget for dem i fællesskabet. Der skal være tid til at snakke og
mødes. Klasserådene giver en rigtig god base for at høre til.
Idébank så man kan få gang i den også i de større klasser.
Hvordan tager vi godt imod de nye forældre i Storegruppen, så de hurtigt
kommer i gang i forældregruppen.
Hvordan tager vi godt imod nye familier i klassen? (rammer- vejledning til
forældreråd)
- Friskole-ånden? Hvad går det egentlig ud på? Hvordan styrker vi den?
Forpligtende fællesskab. Det er ok at gå ind og snakke med Jens på kontoret.
- Når der kommer elever i de større klasser og forældrene ikke engagerer sig i
fællesskabet, så kan det også mærkes for forældrene. Det er et tilvalg af
pædagogik.
På det store forældremøde introducerer bestyrelsen, hvad der er gode ideer til at
komme i gang med forældrerådene på det store forældremøde. Randi sørger for at
give forældrerådenes erfaringer videre.
Navneskilte på alle til arbejdslørdag. (bare malertape)

Jens
Pernille

Sidste og første skoledag – planlægning af aktiviteter
Sidste skoledag er udfordret på pladsen til den kæmpe aften-afslutning til
sommerferien. Det er vigtigt at det er festligt og højtideligt at være til dimission om
aftenen. Men alt det vilde i det store fællesskab foregår i formiddagens program.
Og til forældrekaffe om eftermiddagen for alle i hele skolen.
Første skoledag er efter traditionen. Derfor står bestyrelsen for at skaffe bollebagere,
stille borde og stole op til forældre.
Bestyrelsen mødes kl. 8 på første skoledag og hjælpes ad.
Vi skal have købt syltetøj, smør og ost + saft (Jeppe)
Randi sørger for at få forældrerådene til at sørge for at skaffe bollebagere.

Jens H.

Kalender: Kommende bestyrelsesmøder: 16/8!!! ( ændret fra 23/8), 15/9, 27/10, 8/12.
Jens H foreslår datoer til “ny i bestyrelsen - kursus” Sender ud som mail.

Alle

”En aften med fri dans”. Forældreinitiativ som vi gerne vil lægge lokaler til.

Evt.
Hvordan sørger vi for at vores elever hører om Folketingsvalget? De bliver inddraget
og vi laver valgaften eller undervisning med fokus på valg, som vi plejer.
Vores fortælling om skolen er “Vi er stadig en lille skole, selvom vi blev større”. Husk
den gode fortælling om det vi kan nu, hvor vi er vokset, med alt det gode vi har holdt
så godt fast i og de muligheder vi nu har.
Ord skaber!
Vi ses- god sommer!

