Bestyrelsesmødereferat Tandslet Friskole
Møde dato: 18‐09‐2017
Fremmødt: Malene, Claus, Rasmus, Mette, Dorthe, Christa, Hanne, Mari, Lisbeth og Finn.
Afbud:
Referent: Mari O. Ringereide

Punkt
1.
2.
3.
4.
4.1

Vedrørende
Referat
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Dorthe
Referat fra sidste møde
underskrives (i pausen)
Pædagogisk kvarter
Anden behandling af punkt 11 og Godkendt
12

4.2

Gennemgang af punkt 13, 14, 15
og 16.

4.3

Næste mødes emne

5.
5.1
5.2

Nyt fra skoleleder
Status elevtal
Antimobbestrategi

5.3
5.4

Elevantal
Arbejdslørdag 07.10.2017

6.

Nyt fra kasserer

7
7.1

Nyt fra formanden
Evaluering af kulturnatten

7.2

Åben skole 2. november

7.3

Foredrag 9. november

7.4

Vibæk mølle

Punkt 13. Der rettes i teksten så den overholder gældende
lovtekst. Ellers mindre ændringer i tekste. Ny tekst ligges ud på
hjemmesiden.
Synliggøres den faglige indsigt for forældrene om hvad der sker
i løbet af skoleåret og skoledagen.
123. pr 18.09.2017
Vi gennemgår og diskuterer skolens Antimobbestrategi.
Der diskuteres hvor grænsen mellem skolens og forældrenes
ansvar går. Og hvor de ulige værdener overlapper hinanden.
Bagegruppen stiller frem til morgenkaffe. Mari og Rasmus
fordeler arbejdsopgaverne. Og Mari har lukkevagt. Mari
kontakter madlavningsgruppen.
Par og 20.000,‐ for elarbejde
60.000,‐ for kloakering.
Det gik virkelig godt, med en super stand og mange besøgende.
Vi skal muligvis have lidt større plakater på vinduerne.
Trøjerne til natløbet var gode og synlige. Ellers fortsetter vi som
vi plejer.
Vil Midgaard lave mad til åben skole den dag med servering kl
18? Skolen holder åbent fra kl 16‐19. Der holdes læge af
bestyrelsen fra kl 17‐18. Vi laver en arbejdsgruppe der mødes
en halv time inden næste bestyrelsesmøde kl 1830. Lisbeth,
Mette, Claus, Finn og Mari
Vi er nødt til at rykke mødet til en anden dato da skolen er
blevet udlejet. Og vi vil meget gerne holde det i januar og
venter tilbagemelding fra foredragsholder om datoer.
Vibæk Møllenes støtteforening har henvendt sig til skolen for
at tilbyde os at udstille noget fra en af klasserne.

7.5

Åben skoles fremtid

7.6
8.

Opgaveliste
Nyt fra
medarbejderrepræsentant

9

Eventuelt

Der har været afholdt et møde om hvad man vil med det, og
Hanne Hjortlund tager initiativ til at invitere til møde med flere
foreninger og andre aktører i Tandslet for at man får
koordineret hvornår de ulige arrangementer holdes i byen.
Åben skole holdes kørende på det nivå vi nå holder, og der er
åbent for nye initiativer.
Er blevet gennemgået af Finn.
Naturfagsprojekt Krista har fremlagt hvad de vil lave på de
forskellige klassetrind og tilnærmelsesmåderne.
Dorthe har været til ledermøde med representanter fra
friskolerne, kommunen med skolechefen og politikere.
Kommunen har anlagt vidensby vi godt må bruge, men ikke på
ligefod som kommunale skoler.
Vi diskuterer et mulig læserbrev med spørgsmål til politikerne
om finansieringen af vidensby.
Mette og Rasmus arbejder på dette.
Fordelig af nye forældre i arbejdsgrupper. Finn tager kontakt til
Pia og de udarbejder en mail der sendes ud til de det gælder.
Opdatering af hjemmesiden og information om hvem der er
kontaktpersoner for hvilke grupper.
Eldorado, skal køre som det har gjort og vi er så glade for
tilbudet.
Loppeudvalgs gruppen og sjakbajserne holder afslutning og vi
vil gerne møde op og takke for det fantastiske arbejde de laver.
Mette, Malene og Lisbeth bager kager og kigger forbi fredag
06.10.

11.

Kage til næste gang

Lisbeth

