Dagsorden for Tandslet Friskoles bestyrelsesmøde 05/03‐2018
Deltagere: Dorthe, Malene, Mette, Hanne, Claus, Finn, Lisbeth, Rasmus,
Afbud:
Mari og Gitte
1. Vi starter med en sang:
Vælger at springe sangen over og gå direkte til fremlæggelsen af regnskab og
buget
2. Valg af mødeleder:
Dorthe vælges
3. Referat fra sidste uge:
Underskrives (i pausen)
4. Pædagogisk kvarter:
4.1 Trivselshjulet:
Gennemgået af Dorthe. Skolen fik ved udgangen af 2017 tildelt en pulje
penge fra undervisningsministeriet til at arbejde med trivsel på skolen.
Det har givet mulighed for forskellige tiltag som kommer såvel børn
samt personale til gode. Der har afholdt en ”Trivselsdag” og planlagt
flere tiltag hen over den kommende tid.
4.2 Digital anti‐mobbe strategi:
På grund af mange punkter på dagsordenen flyttes punktet til næste
møde.
4.3 Næste mødes emne?
Digitalt anti‐mobbe strategi.
5. Nyt fra skoleleder
5.1 Opbakning til arbejdsgrupper:
Generel drøftelse af emnet. Mange bidrager med et stort engagement
og der er gennem tiden udrettet fantastiske forbedrings tiltag på og
omkring skolen og ”Friskoven”. Der er dog brug for at flere forældre er
aktivt repræsenteret. Der aftales derfor at bestyrelsen i første omgang
udarbejder et brev som sendes ud til forældregruppen. Der drøftes
tovholder funktion i de forskellige arbejdsgrupper og hvilke opgaver der
ligger heri.
5.2 SSP samarbejde:
Dorthe har været til møde i gruppen angående SSP samarbejdet. Her
blev bl.a. drøftet muligheden for at få genetableret gadeplans

arbejdere. Aktuelt oplever vi på Tandslet Friskole at det har været godt
at etablere bænke og kroge hvor de unge kan sidde og hygge sig. Der er
ligeledes installeret overvågning af skolens området.
5.3 Anmodning om skolepenge nedsættelse:
Punktet er drøftet. Der er bevilliget nedsætning i skolepenge (halv pris)
til en familie hvor barnet aktuelt, grundet sygdom, ikke kan deltage i
undervisningen. Denne ordning fortsætter indtil barnet igen er i skole.
6. Nyt fra formanden
6.1 Friskoleevaluering:
Der er i efteråret gennemført en evaluering af Friskolen. De indkomne
besvarelser var for størstedelen positive og gav udtryk for stor
tilfredshed. Der har været nedsat en mindre arbejdsgruppe, der har
arbejdet med at skabe yderligere forbedrings tiltag. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer præsenteret herfor. Punktet vil blive fremlagt
på Generalforsamlingen d. 12.4.2018. Mette og Lisbeth arbejder videre
her med.
6.2 Generalforsamling 12/4:
Friskoleevalueringen lægges under punkt 6 ”Indkomne forslag”.
6.2.1 På valg: Hanne, Lisbeth og Finn. Hvem genopstiller?
Finn vælger ikke at genopstille. Hanne og Lisbeth genopstiller.
6.2.2 Invitation:
Skal sendes ud i løbet af uge 13 senest torsdag d. 29.3. Finn
tager kontakt til Pia og Hanne angående medlemslister samt
Birgit fra postgruppen angående omdeling.
6.2.3 Formandens beretning:
Er udarbejdet af Mette og mangler blot enkelte tilretninger.
6.3 Evaluering af foredrag med Søren Hebsgaard:
Fint samlet fremmøde, der var dog plads til flere. Spændende og
inspirerende foredrag. Fint med forundersøgelser og resultater.
Positive tilbagemeldinger fra forældre fra de andre Friskoler
6.4 Skolens fødselsdag 24/5 – info:
Skolens fødselsdag afholdes i år lidt før grundet helligdage og
lejerskole.
6.5 Status på pil anlæg i Friskoven:
Op startes indenfor nærmeste fremtid.

6.6 Forældre deltagelse på arbejdslørdage:
Ved gennemgang af arbejdslisterne bemærkes at en del familier ikke
har været repræsenteret i forhold til samarbejdsaftalerne. Der bliver
taget telefonisk kontakt.
6.7 Er nye forældre påført arbejdsgrupperne?
Ja. Finn har gennemgået listerne og oplyser at de påført.
6.8 Borgermøde om udvikling af Sydals – kort sammendrag fra mødet:
Der var to repræsentanter fra bestyrelsen Mette og Marlene. Desværre
var der begrænset antal fremmødte til mødet hvor der bl.a. blev
drøftet mulige ”fremtids visioner”. Det var oplevelsen at der var
positive tilbagemeldinger i forhold til skolens tilstedeværelse i byen.
7. Nyt fra kasserer
7.1 Gennemgang og godkendelse af regnskabs udkastet:
Der arbejdes videre på at opbygge ekstern back up.
7.2 Godkendelse af budget:
Regnskab og budget er gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
7.3 Gennemgang og udfyldelse af bestyrelsestjekliste. Gennemgået og
udfyldt enkelt anmærkning under punktet:
Se
ovenfor‐ pkt. 7.1
8. Opgaveliste (Finn):
Huskeliste til generalforsamlingen gennemgås til næste møde d. 19.3. Finn
kontakter i Pia angående lister.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Der fortælles om trivsel og travlhed i alle årgange. Aktuelt arbejdes der med
teaterprojekt. Asgårds lejerskole bliver i år på skolen og beriges med en tur i
zoologisk have. Der er ultimo Feb. Afholdt ”Førskoletræf” hvor der var rigtig
mange deltagere . Den første ”Trivselsdag” er afholdt og der er positive
tilbagemeldinger.
10. EVT: Der drøftes kort mulighed for at få monteret gardiner i Midgaard og
hvilke muligheder der er. Der arbejdes videre på at finde den optimale løsning
herpå.
11. Kage til næste gang: Finn

