
Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole  
den 21. Februar kl. 19  

Tilstede: Dorte, Claus, Pia, Hanne, Jon, Finn, Mari, Rasmus 
og Mette 

Afbud: Lisbeth 
 

Dagsorden for mødet:  

1. Vi startede med en sang. 

2. Valg af mødeleder  

 Pia 

3. Referat fra sidste møde blev underskrevet i pausen. 

4. Pædagogisk Kvarter. (Rummelighed)  

 

Rasmus gik pkt 12 fra skolens forretningsorden igennem, 
der omhandler rummelighed. 

 Vi skal have plads til forskellighed. 
 Vi kommer som udgangspunkt i skole for at lære. 
 Vi har forældre som er indstillet på at samarbejde 

med skolen. 
 Vi hjælper hinanden i klassen i svære situationer. 
 Vi rammer børnene der hvor de er. 

4.1. Næste mødes emne?  

 Forretningsordenen. De første seks punkter + pkt. 
12 ang. rummelighed gennemgås. 
Forretningsordenen kan findes på Firstclass så 
punkterne kan gennemlæses inden næste 
bestyrelsesmøde. 

5. Nyt fra Skoleleder  

5.1. Fælles forældremøde 7. marts  

 Tilmeldingsblanket skal tilføjes indbydelsen. 

5.2. Byggeri videre  

 Afventer svar fra Katrine.  
 Rasmus får en afklaring med Katrine inden 

udgangen af februar. 

5.3. Møde med Merkur 31/3 kl. 10.00 - skal det 
afholdes?  



 Pia, Hanne og Rasmus afholder dette 

6. Nyt fra Kasserer  

6.1. Gennemgang af budget  

6.2. Godkendelse af budget  

Budget fremlagt og godkendt af bestyrelsen 

6.3. Godkendelse af regnskab  

Regnskab fremlagt og godkendt af bestyrelsen 

7. Nyt fra Formanden  

7.1. Håndtering af ris og ros til skolen/bestyrelsen  

 Det skal gå gennem skolelederen iflg. vores 
forretningsorden. 

 Der sendes en evaluering ud til efteråret. 

7.2. Bestyrelsesinfo 

 Der er en ide om, at denne sendes ud lidt oftere. 
 Oplægget er at samle essensen af vores arbejde ca. 

5 gange årligt 
 Jon kontakter Lisbeth for at høre om hun kan lave 

en bestyrelsesinfo hvor byggeri, gennemgang af 
forretningsorden, generalforsamling er nævnt. 

7.3. Indkaldelse til generalforsamling  

 Ligges på hjemmesiden og sendes ud til 
forældrekredsen – Pia og Rasmus laver denne 
skrivelse 

 Valg af ny tilsynsførende 
 Beretning fra tilsynsførende 

7.4. Generalforsamling 7.4.1.  

Hvem genopstiller?  

   Mari, Jon, Claus og Mette 

7.4.2. Indkaldelse rettidigt, forslag inden 1/3  

 

7.4.3. Evt.  

* Jon kontakter Udgaard om de vil stå for pasning 
og underholdning af børn til generalforsamlingen. 

7.5. Kloakering Friskoven  

 Siv anlæg er godkendt af bestyrelsen 

7.6. Arbejdsgrupper (Finn)  



 Arbejdsgrupper udsendt til forældrekredsen 
 Vi mangler en formand til rengøringsgruppen. 

Men vil prøve at gennemgå gruppen for at finde en 
kandidat der. 

7.7. Opgaveliste(Finn)  

 Hans Jørgen har haft i kommunen for at rykke for 
skiltningen, men de er bagefter ved Vej og Park. 

 

8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant  
 Marianne starter på mandag 27/2 efter endt barsel. 
 Jens starter mandag den 27/2 

 

9. Evt.   

 Besøg fra Friskolens venner ang. snak om skolens 
fødselsdag.  

 Friskoven er lånt ud til en skole i 3 dage sidst i 
april. 

 Der skal afhentes hårde hvidevarer i Vojens.  
Jon prøver at tage fat i Jes Iversen og forespørger 
på kran pris. 

10. Kage til næste gang – Pia  

Referent: Mette 

  
  


