
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 16. august 2022 
 
Rødding Friskole kl. 18.15 
 
Referent: Randi Philipp 
 
Sandwich: Jens C 

 

Ansvarlig  Emne 

Jens H. Dagsorden med referat 

Jens C Siden Sidst + nyt fra børnehaven 
Der har ved skolestart været afholdt et personalemøde for samtlige ansatte, her var 
der et fagligt oplæg omkring konflikthåndtering.  
 
Det nye koncept for sidste skoledag var en succes, det var en rigtig hyggelig dag for 
både børn og voksne. 1. skoledag gik ligeledes godt. 
 
Der er startet 7 nye børn i børnehaven og derudover er der startet 3 nye voksne, her i 
blandt Asta, som er pædagoguddannet. Tina kommer tilbage den 26. august og 
Kristina er så småt på vej tilbage.  

Jens Nyt fra Kontoret 
- Google workspace 

Helsingør Kommune har fået en dom for at bruge Google workspace og chromebook. 
Hvis dommen danner præcedens, kan det få konsekvenser. Man følger derfor tæt 
med i hvad der sker.   
 

- Nye tavler  
Der har i længere tid været udfordringer med flere af skolens projektorer og 
smartboards. Man overvejer at lease en løsning som hedder Clevertouch og lave en 
totaludskiftning. Løsningen koster omkring 5500 kr. månedligt for 10 tavler. Mette og 
Anne anbefaler, at det sikres at der også er en alm. tavle i undervisningslokalerne. 
Bestyrelsen bakker op omkring denne løsning. 

Jens Sønderallé 9 og 11/ombygning af Sønderallé 13 samt klargøring af have 
 

- Status pt. 
Sønderallé 13 er overtaget d. 01.08.2022 og istandsættelsen er så småt påbegyndt. 



 
- Plan for arealet inden byggeriet påbegyndes 

I efteråret 2022 / foråret 2023 er der planer om fjernelse af levende hegn samt 
planering af området. Rodfræsning, sten nedlægning, såning af græs og vilde 
blomster. Opsætning af midlertidig hegn mod Sønderallé.  
 

- Hvilke trin skal der være i processen? 
Byggeprojektet tegnes i dialog med kommunen. Byggeansøgning sendes og skal i 
høring. Finansiering af byggeriet etableres. Forventet byggestart efteråret 23, det er 
dog afhængig af lokalplanen. Alt efter finansieringsmuligheder kan byggeriet 
etapeopdeles.  
 
Der planlægges møder med kreditforeningen inden for nærmeste fremtid. 
 

- Dialog med Vejen Kommune 
Der stilles krav om etablering af 12 parkeringspladser i forbindelse med byggeriet. Det 
kan overvejes om parkeringspladsen ved Sønderallé kan købes. Jens er i dialog med 
kommunen for at finde den bedste løsning. 

Jens H. Det kommende års bestyrelsesarbejde – bestyrelsens planer 
- Dato og form for åben debataften om vedtægter 

Datoen fastsættes til den 8. november 2022, kl. 19.00. 
 
Aftenen kan evt. kombineres med en orientering omkring byggeriet.   

 
- Det store forældremøde, 23. august 2022 

Bestyrelsen fortæller om vigtigheden af forældrerådsarbejdet, Anne tager ordet her. 
Bestyrelsen arbejdet på at lave nogle guidelines til forældrerådene.   
 
På forældremødet understreges vigtigheden af åbenhed og dialog på skolen. Og at 
man altid er velkommen hos Jens, hvis man har spørgsmål. Derudover understreges 
vigtigheden af at deltage i fællesskabet ved arbejdslørdage, sangaftener, 
forældremøder etc. 

 
- Deltagelse i 3 timers bestyrelseskurser: Evt. 5/10, 29/3, 31/5. 

Der er opbakning til at deltage i et kursus. Jens H. undersøger om der kan arrangeres 
et kursus med en beliggenhed tættere på. 

Jens H. Kalender:  
Kommende bestyrelsesmøder: 15/9, 27/10, 8/12. 

Alle Evt.   

 


