Bestyrelsesmøde Tandslet friskole
Møde dato:

15‐01‐2018

Tilstede: Rasmus, Dorthe, Mette, Lisbeth, Malene, Hanne, Finn, Mari.
Afbud: Claus
Referent: Mari O. Ringereide.

Punkt
1.
2.
3.
4.
4.1.

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra forrige møde
underskrives i pausen
Pædagogisk kvarter
”At gøre sit bedste” ”Et barn gør
altid sit bedste”

4.2.
5
5.1.
5.2.
5.3.

Næste mødes emne.
Nyt fra skoleleder
Godkending af fripladsfordeling
Sivanlæg i friskoven
Ombygning i morgensamling

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
6
6.1.

Friskoleevaluering
Kort gennemgang
Aftale møde i arbejdsgruppen
Nyt fra formanden
Landsmøde i friskoleforeningen
5.‐6. Mai
Godkendelse af bestyrelsens
beretning 2017
Generalforsamling 12.04.2018

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Foredrag 18.01.2018 om digital
dannelse.
Oprydning af lokaler inden ferie

6.6.

Arbejdslørdag

6.7.

Menu julefrokost

Referat
Dorthe

Vi diskuterer over hvordan man ser barnet, og ved behov
vejleder barnet i mere hensigtsmæssig adfærd. Hvordan
kollegiet samarbejder om dette både i plenum og i teams.
Vi kommer omkring forskellen mellem at være en autoritet og
det at være autoritær.
Trivselshjulet. Tanker og hvor langt vi er kommet….
Fordelingen er godkendt
Finde og booke tid. Fremdrift. Mette tager tag i det.
Vi vælger at bygge 3 lokaler. Indskolings mødelokale,
gruppelokale og depot. Vi vælger at få håndtværkere til at
sidde op vægge og døre og vinduer. Rasmus indhenter 3 tilbud
til næste gang.
Ca 60 svar.
23.01 kl 1600

Den er godkendt
Finn tager frem tjeklisten og vi gennemgår den ved neste
bestyrelsesmøde.
Lisbeth, Finn og Hanne er på valg.
Planlægning af de sidste detaljer.
Bestyrelsen mødes kl 16 til madlavning.
Op til juleferien manglede der noget oprydning og der blev
henstillet fra rengøringsholdet at der blev gjort noget
grundigere en anden gang.
Næste møde tjekker vi op på afkrydsninger på
arbejdslørdagene.
Vi bestiller tapas.

7.
7.1.
7.2.
8.

Nyt fra kasserer.
Godkendelse af tab og
tabshensættelse på debitorer
Eventuelt møde med revisor
Opgaveliste (Finn)

9.

Nyt fra
medarbejderrepræsentant

10.
11.

Eventuelt
Kage til næste gang.

Det er godkendt.

Gennemgang af kontaktpersoner til arbejdsgrupperne og
rettelse på hjemmesiden.
Udgård holder fastelavensfest med midtals og kegnæs.
Udgård bliver med på læsemaraton i år.
Førskoletræf 28.02. fra kl 16.
Indskolingen tager
Vi har fået ansat vikar for Winnie, hun heder Julie. Hun er 28 år,
pædagog og vil overtage Winnies opgaver både i sfo og skole.
Rasmus og Dorthe afholder Mus samtaler
Der er en god stemning blandt personalet.

Malene bager

