Nyt fra bestyrelsen
Påskeferien er veloverstået og det blomstrende forår spirer forsigtigt frem. De
lyse timer i hverdagen bliver flere og flere. Vi nærmer os sidste tredjedel af
skoleåret og tænker derfor, at det er tid til lidt nyt fra bestyrelsen.
Generalforsamling
I forbindelse med den kommende Generalforsamling torsdag d. 7.4 er vi i den
glædelige situation, at de tre bestyrelsesmedlemmer der står på valg, alle har
sagt ja til at modtage genvalg. Dette skal dog bestemt ikke afholde andre fra at
stille op til valg.
Der er ligeledes mulighed for at stille op som suppleant, hvor der skal vælges 3.
Vi har fået tilsagn fra den nuværende 1. suppleant om at modtage genvalg.
Der er igen i år arrangeret fantastiske aktiviteter for vore børn,- så kom og vær
med til en rigtig god eftermiddag/aften.
Grundet mange opgaver på arbejdet har Annemette Nissen valgt ikke at
fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Mette Grümmert Hansen (1.suppleant) er
derfor trådt til. Vi siger tak til Anne Mette samt velkommen til Mette.
Kort før påske blev bestyrelsen bekendtgjort med muligheden for at købe
ejendommen Ertebjergvej 4, hvilket vi ser som en oplagt mulighed i forhold til
fremtidig tiltag. Vi sendte derfor en revideret dagorden ud, hvor punktet er
anført.
Tandslet Friskoles Strygeorkester
Som de fleste nok ved, har der hen over efteråret været et tæt samarbejde
mellem Tandslet Friskole og Musikskolen i Sønderborg. Eleverne i 2. og 3.
klasse har hver onsdag i 3. modul modtaget undervisning af Heine Steensen og
Otto Andersen fra Musik skolen og Arnout fra Friskolen. De har afholdt flere

koncerter på skolen, i kirken samt i TV-syd. Det har været en kæmpe oplevelse
at se og opleve børnene til koncerterne.
En kæmpe stor tak til Heine, Otto og Arnout for jeres store engagement og
dejlige måde at arbejde på!
Der arbejdes på muligheden for at fortsætte ”Strygerorkesteret” for de
kommende 2. & 3.klasser.
PR strategi
En del af arbejdet i bestyrelsen det forgangne år har været at drøfte samt
tilrettelægge PR strategi, så vi kan blive ved med at sikre en stigende elev
tilgang. Qua faldende børnetal i de kommende årgange, finder vi det ekstremt
vigtigt, at vi markedsfører vores skole.
Som led i denne strategi har Tandslet Friskole nu været på Facebook det sidste
års tid, og det er dejligt at se at der er mange aktive følgere. Vi tror på, at det
er vigtigt også at være repræsenteret her, og at alle vore ”positive
tilkendegivelser” er vigtige for vores skole.
Henover efteråret har der ligeledes været reklamespots i radioen, og der er
uddelt ”streamers” til bagruderne ,som vi nu med smil på læben kan møde
mange steder.
Fremadrettet arbejdes der på, at Tandslet Friskole får sin egen Wikipedia side.
Der er planlagt, at vi er repræsenteret ved årets ”Kultur nat ” i august, hvor
Tandslet Friskole vil være at finde med en stand, hvor der er mulighed for at
høre og få udleveret materiale om skolen m.m.
Sidste år var der en ”frisk flok” der deltog i natløbet, og det er håbet, at vi i år
kan stille op med en endnu større flok.
Vi glæder os til vi ses d. 7.4 kl.17.00
Venlig hilsen
Bestyrelsen

