Bestyrelsesmødereferat Tandslet Friskole
Møde dato: 07‐06‐2017
Fremmødt: Marlene, Claus, Lisbeth, Pia, Rasmus, Mette, Dorthe, Hanne, Finn, Mari.
Afbud:‐
Referent: Mari O. Ringereide

Punkt
1.
2.
3.
4.

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra sidste møde
underskrives (i pausen)
Pædagogisk kvarter

4.1 Gennemgang af punkt 10
4.2 Anden behandling af ændring til
forretningsorden pkt. 7
4.3 Anden behandling af ændring til
forretningsorden pkt.8
4.4 Anden behandling af ændring til
forretningsorden pkt.9
4.5 Næste mødes emne
5.
Nyt fra skoleleder
5.1 Ansættelser
5.2 Nyt skema til efter sommeren

6.
7.

Nyt fra kasserer
Nyt fra formanden
7.1 10 års jubilarer (tovholder og
dato)

7.2 Valg af tilsynsførende
7.3 Dimmision og sommerfest status

7.4 Arb. Lørdag (Planlægning)
7.5 Friskoven
Renovation og kloakering
Kontaktperson udenfor skolens
åbningstid

Referat
Pia

Der laves ændringer i procedurer angående optag og
indskrivning på skolen.
Punktet er anden gangs behandlet
Punktet er anden gangs behandlet
Punktet er anden gangs behandlet
Punkt 11 og 12
Vi har per dd 123 elever.
Vi har fået ansat 2 nye lærere Martin og Mai
Vi indfører mere tysk, bland andet i indskolingen. Der bliver
frivilligt kor for mellemtrinnet. Der blev også talt om
genkendeligheden for børnene i mellemtrinnet og
undervisningen uden bøger. Dette tages op i pædagogisk
kvarter når vi er færdig med gennemgang af forretningsorden
Der er intet nyt fra kasserer
Vi har 3 jubilarer Gitte, Christa og Lilly. Vi fejrer det i
sammenhæng med pedagogisk grillaften torsdag 10. august.
Planleggnig laves af en arb. Gr med Claus, Finn, Mette, Lisbeth,
Malene og Mari
Trine Fangel blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling.
Marlene, Mari, Mette, Hanne, Lisbeth vi mødes kl 15 torsdag
22. juni. Menyen er fastlagt. Lisbeth tager blomster med.
Pia finder en afklaring på borddækning.
Der er få tilmeldte. Rasmus og Hans Jørgen kan åbne. Lisbeth
lukker og slukker.
Vi kører med ”sommerhus” tømning af affald i friskolen fra
neste år. Men i år frem til 1.juli udfører vi en ekstra tømning
om ugen. Finn tager uge 23. arbejdslørdagen tømmes den, og
Claus tager uge 25.

7.6 Bestyrelseskursus evaluering

7.7 Kulturnat
Status
Bestilling af T‐shirt / sponsorater
Opstilling og kørsel af telt
Hvem deltager?

7.8 Friskolens venner
Loppemarked
City info
Rengøringsgruppen
8.
Opdatering af hjemmesiden
9.
Opgaveliste (Finn)
10.
Nyt fra
medarbejderrepræsentant

11

Eventuelt

Kloakering, få lavet en ny opfølgning angående siveanlægget.
Claus tager kontakt med Nørulf. Kloakering ønskes udført efter
2. september.
Ny kontaktperson for Friskoven ved kontakt efter skolens
åbningstid bliver Claus og Finn. Der bliver sat op en ny seddel
med telefonnumre i vinduet.
Rengøring og tjek af dette mellem udlejningerne er blevet
diskuteret.
Det var et rigtig godt kursus. Det er godt at få opfrisket for de
der har været der før. Samtale kultur. Ikke blande os
personsager. Tavshedspligt. Bestyrelses årshjul. Få mere tid til
det overordnede og visionære og komme væk fra det praktiske.
Det at man altid er bestyrelsesmedlem, man er ikke ”bare
forælder”.
Det er vi på Tandslet friskole der afholder Bestyrelseskursus for
friskolerne i ommerådet.
Vi har fået omtrent de samme pladser som sidst plads 11 og
12. Vi må sidde teltet op fra kl 1200. og vi skal være på standen
fra 17‐23.
Skolen sender ud seddel med tilmelding og sendes ud.
Tilmeldingsgebyret bliver 100,‐ voksen og 50,‐ børn.
T‐shirt tages hjem i guld, og om farven ikke er god vælger vi
rød. Hanne er koordinator for T‐shirts organiseringen.
Sponsoransvarlig er Marlene.
Vi beholder de gamle plansjer, men tager med nye spil
Indkøb af trailer
Friskolens venner vil gerne benytte sig af vores adgang på City
info.
Rengøringsgruppen vil gerne stille op og gøre toiletter rent
lørdag efter kl 16.
Listen blev gennemgået
Gitte går i gang med besøg fra den nye 0.klasse. allerede fra i
morgen. Og der også møde for 0.klasseforældre i morgen aften.
Og der er alle undtagen 1 tilmeldt. Og der er besøgsdage i
neste uge.
De nye lærere har været, og kommer på besøg i sine klasser.
Lilly er ved at ansætte en til at overtage stillingen efter
Christian.
Hans Jørgen er kommet tilbage.
Arbejdsgrupper og tilmelding og udmelding når familier går ud.
Vi mangler ny leder af It‐gruppen.
Piecen om skolen bliver uddelt på mødet.
Firstclass, og videresending.
40års jubileum for konfirmander.
Mette har været med til et lærermøde
Ringridningsfesten spiele ohne grenzen Mette, Claus, Marlene,
Finn, Mari.

12.

Kage til næste gang

Mari

Agenda til næste bestyrelsesmøde:
Møde dato:
Punkt
1.
2.
3.

? 2017

4.

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra sidste gang
underskrives (i pausen)
Pædagogisk kvarter

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyt fra skoleleder
Nyt fra kasserer
Nyt fra formanden
Nyt fra medarbejderrepræsentant
Eventuelt
Kage til næste gang

Referat

Punkt 10 andengang behandles
Punkt 11 og 12 gennemgåes

Kulturnatten. Kloakering

