Nyt fra bestyrelsen på Tandslet friskole
Lejrskoletiden står for døren. Der planlægges, tages tilløb til pakning af tasker og rygsække. Glæden og
forventningerne vokser i takt med at datoerne for afrejsen nærmer sig.
Turene går i år til London (ældste gruppen), Bornholm (mellemtrin) og Sønderballe Hoved (indskolingen) og
finder sted i uge 21.
Ønsker jer nogle fantastiske dage og oplevelser.
Generalforsamling /konstituering.
Der blev d. 7.4 afviklet den årlige generalforsamling og det var dejligt, at så mange fra forældre og skole‐
kredsmedlemmer var mødt op. En god eftermiddag/aften hvor der blev fremlagt spændende beretninger
og hvor der var tid til en god dialog. Bestyrelsen takker for gode input.
Den efterfølgende konstituering blev:
Formand: Jon Fisker
Næstformand: Finn Markwort
Kasserer: Hanne Henningsen

Sekretær: Mette Grümmert Hansen
Medlemmer: Claus Petersen, Mari Ringereide,
Lisbeth Søholm.

Ansættelse af nye lærere
Der blev i midten af april afviklet samtaler, da Susanne har valgt at gå på pension til sommerferien og
Marianne går på barsel fra juni måned.
Blandt de 25 ansøgere blev 7 inviteret til samtale. Det er med glæde, at vi kan sige velkommen til Mathilde
Olesen, der er ansat i en faststilling som lærer i indskolingen. Vi havde ansat en lærer til barselsvikariatet,
men hun er desværre sprunget fra, så vi leder efter en ny lærer til denne stilling.
Landsmøde for Friskoleforeningen
Første weekend i Maj bød på det årlige ”Landsmøde i Friskoleforeningen” som i år blev afholdt i Kolding.
Landsmødet bød bl.a. på indlæg fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby, spændende foredrag,
fortælling, fællessang, god musik. Skolen var repræsenteret med 5 personer, der alle har givet positive
tilbagemeldinger om en rigtig oplevelsesrig og inspirerende weekend.
Skolefest, dimension & sidste skoledag
Traditionen tro inviteres afgangseleverne (med forældre) til dimission forud for skolefesten. Der vil under
seancen være fællespisning og afholdes taler og overrækkes afgangsbeviser. Bestyrelsen glæder sig til at
kokkerere for de indbudte. Efter dimensionen vil der være skolefest for store og små. Der vil være masser
af spændende aktiviteter. Skolefesten afholdes i år onsdag d.22. juni.
Skoleårets sidste skoledag er fredag d.24. juni, også den dag er der aktiviteter og traditioner på skolen som
både store som små ser frem til.
Første skoledag, arbejdslørdag inden skolestart & kulturnat
Skolen starter det nye skoleår mandag d. 8. august. Som noget nyt er der planlagt fælles arbejdslørdag i
weekenden inden skolestart. Det er lørdag d. 6. august, hvor vi mødes kl 8.30 til morgenbrød og fordeling af
opgaver. Vær opmærksom på at det er lørdag og ikke som tidligere om fredagen.
Som nævnt i sidste info vil Tandslet Friskole i år være repræsenteret med en stand ved kulturnatten d 19.
august. Der er reserveret en standplads på havnekajen ved slottet, hvor der vil være forskellige små
aktiviteter samt informationer om skolen. Kom endelig forbi og tag familie og venner med.
Alt tyder også på at vi i år stiller med et stort antal løbere. Der arbejdes aktuelt hårdt på at finde sponsorer
til løbetrøjerne.
Vi ønsker alle en dejlig varm og solrig sommer og glæder os til vi måske ses til de kommende
arrangementer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Tandslet Friskole

