Bestyrelsesmøde Tandslet Friskole
Møde dato:

24‐04‐2018

Tilstede: Brian, Claus, Dorthe, Lisbeth, Hanne, Mari, Gitte, Mette, Malene og Rasmus.
Afbud: ‐
Referent: Mari O. Ringereide.

Punkt
1.
2.
3.
4.
4.1

Vedrørende
Vi starter med en sang.
Valg af mødeleder.
Referat fra sidste møde
underskrives.
Pædagogisk kvarter:
Et nyt perspektiv på
indlæringsvanskeligheder

4.2

Næste mødes emne

5.
5.1

Nyt fra skoleleder
Eventuel strejke og lockout

6.
6.1

Nyt fra formanden
Gennemgang og fordeling af
bestyrelsesopgaver
Evaluering af
generalforsamling

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

Bemyndigelse til Rasmus og
Pia for elektronisk signering
og indberetning af
Årsrapporten og
revisionsprotokollat.
Opfølgning på
forældredeltagelse på
arbejdslørdage.
Datoer for kommende
bestyrelsesmøder.
Ringridningsmøde Onsdag
2.maj i ”Bittens bank”

Referat
Rasmus
Referatet underskrives i pausen.

Davis learning strategies.
Overgangen mellem 3d verden (slik vi opfatter verden) til 2d
indlæring.
Forskellige måder børnene ser og tolker tekster alt efter
indlærings udfordringer.
Hvordan afdækker og vurderer vi børn med særlige behov. Både
indenfor inklusions område og ellers.
Vi kan lave en pasningsordning til de børn der ikke har andre
pasningsmuligheder.

Vi har gennemgået og fordelt opgaverne. Og den nye liste ligger
nu på firstclass.
Lave en liste over opgaver på dagen.
Fremmøde af forældre til generalforsamlingen. Bedre udlevering
af tilmelding til pasning.
Mulighed for at holde noget med børnene inden
generalforsamlingen om demokrati.
Bestyrelsen giver Pia og Rasmus bemyndigelse til den elektroniske
signering.

Der har blevet taget kontakt med forældre, og der bliver lavet
aftaler med de familier der mangler krydser.
07.05.2018. 04.06.2018. 15.08.2018.
12.09.2018. 09.10.2018. 15.11.2018
Det tager Mari med på.

6.7
7.

Arbejdsgruppe til
dimissionsfest.
Nyt fra kasserer

8.
9.

Opgaveliste
Nyt fra
medarbejderrepræsentant

10.

EVT.

11.

Kage til næste gang

Lisbeth og Brian planlægger. Alle deltager på dagen.
Vi følger budgettet godt, overordnet. Revisorerne ønsker at vi gør
mere ud af budgetgennemgang til referaterne og til møderne
Mette gennemgik listen.
Gitte fortæller om lærerne og medarbejdernes pædagogiske
weekend med teambuilding, foredrag og hygge.
Fagdagene er godt i gang. Indskolingen er i friskoven med
naturprojekt.
Midgård er i gang med ”Turen går til‐ fagrejse”.
Udgård arbejder med tysk og vil arbejde med udveksling og
kontakt med det tyske mindretal.
9.klasse gør klar til prøve i naturfag.
Nikolaj har sidste dag på skolen den 18. maj.
Gravearbejde i friskoven med siveanlægget til overløbsvand. Der
har været forsinkelser, men arbejde ser godt ud nu. Anlægget er
blevet 2m længere da det var nødt til at blive smallere. Der er
blevet udskiftet en spulebrønd uden afklaring med skolen. Vi giver
ikke noget ud over det tilbud han har leveret.
Forskolemøde med den nye 0.klasse. 12.Juni. Mette, Gitte, Dorthe,
Mari og Lilly.
Der ser ud til at der kommer en ny ind i 5. klasse i løbet af foråret.
Mad til arbejdslørdag, lave en kødfri menu, og have det som tema
i ugen op til.
Mari

