Bestyrelsesmødereferat Tandslet Friskole
Møde dato: 24‐08‐2017
Fremmødt: Malene, Claus, Rasmus, Mette, Dorthe, Christa, Hanne, Mari.
Afbud: Lisbeth, Finn
Referent: Mari O. Ringereide

Punkt
1.
2.
3.

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra sidste møde
underskrives (i pausen)
4.
Pædagogisk kvarter
4.1 Anden behandling af punkt 10
4.2 Gennemgang af punkt 11 og 12
4.3 Næste mødes emne
5.
5.1
5.5

Nyt fra skoleleder
Friplads fordeling
Hærværk på skolen

5.6
5.3

Ansættelse
Nye elever

5.2

Friskoleevaluering

5.4

Foredrag

6.
6.1

Nyt fra kasserer
Budget opfølgning

Referat
Rasmus

Godkendt
Blandt andet oprettelse af fripladsordningspulje og rettelse
af frister og procedurer.
Gennemgang af punkt 13, 14, 15, 16.
Der laves en fripladspulje til fordeling
Hærværk på ovenlysvinduer i Morgensamling i løbet af
sommerferien. Det kommer til at komme på over 10.000.‐ og
går på forsikringen
Christian ansættes igen i SFO.
Der er startet en ny pige på mellemtrinnet.
Der har været en ny elev på besøg til 6.klasse i dag.
Bestyrelsen har givet dispensation for at en elev kan optages
i 6.klasse med forventning om at en mindre søskende tages
op på skolen indenfor overskuelig tid.
Per dags dato har vi 122 elever.
Der laves en arbejdsgruppe der laver en
tilfredshedsundersøgelse i skemaformat. Gruppen består af
Mette, Malene, Rasmus og Dorthe.
Foredrag med Søren Hebsgård den 9. November kl 19‐ 21. Vi
samarbejder med Midtals og Svenstrup, Kegnæs.
Der bliver både et foredrag for børnene fra 5. til 9.klasse til
7000.‐ med elever fra Midtals, Tandslet og Svenstrup og
Kegnæs.
Og et foredrag for forældrene fra Svenstrup, Kegnæs og
Tandsletfriskole. Til 15000,‐ og vi har fået tilskud fra
friskoleforeningen
Vi vælger at holde fællesspisning for forældre forinden fra kl
18. til 30.‐ pr pers.
Vi gennemgik resultatet for perioden 01.01.17‐ 30.06.17.
Der var ingen kommentarer.

6.2

Elevtal set i forhold til budget.

7.
7.1

Nyt fra formanden
Evaluering af dimmisionsfesten

7.2

Evaluering af grill aften for
lærerne
Evaluering af spill uden grenser
og ringridning.

7.3

7.4
7.5

Kulturnatten
Friskoven

8.
9.

Opgaveliste
Nyt fra
medarbejderrepræsentant

10.

Eventuelt

11.

Kage til næste gang

Vi kommer ikke til at mærke nedgangen i elever i 2017. men
det vil kun blive at mærke om vi ikke når det ønskede elevtal.

Formand gennemgik et forslag til planlægningsskema. Der
blev støttet op dette.
Formand gennemgik et forslag til planlægningsskema. Der
blev støttet op om dette.
Spil uden grenser. Der blevet lavet et forslag til
planlægningsskema for spil uden grenser.
Vi gennemgik hvordan det var gået med planlegnig og
gennemførelse. Og vi ønsker at fortsætte arrangementet i
denne form.
Vi gennemgik opgavelisten og fordelte opgaver.
Kloakering af friskoven. Med Pileanlæg. Det vil komme til at
koste 64.000.‐ inkl. moms. Vi går i gang i foråret og det skal
være færdigstillet 1.marts.
Den blev gennemgået
Kristian kommer tilbage i fristedet, og det glæder de sig til.
I Midtgård arbejder de med sin høstbod og alle er godt med.
Og over det hele arbejdes det med at forberede
historieprojektet.
Det går rigtig godt med de nye medarbejdere. Og både elever
og lærere er rigtig glade for dem alle.
Indsamling til toilet i Dambas landsby. Og tøj til Sri‐Lanka.
Kontrol af støvsugere, Rasmus tjekker de op.
Friskolehåndbogen, Martin Jørgensen og Thomas M Jessen
vil gerne overtage opgaven med opsætning af
friskolehåndbogen fra Ole Fredholm.
Bagegruppen skal have ny leder, og Ellen Fredholm vil gerne
overdrage opgaven til Majbritt Nedergaard. Og vi skal følge
op på det.
Den store ovn er tilsluttet i skolekøkkenet. Og det er
monteret drikkefontene med filter i gangen.
Der blev diskuteret udearealer og også belysning på
parkeringspladsen.
Claus.

Agenda til næste bestyrelsesmøde:
Møde dato:
Punkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

? 2017

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra sidste gang
underskrives (i pausen)
Pædagogisk kvarter
Nyt fra skoleleder
Nyt fra kasserer
Nyt fra formanden
Nyt fra medarbejderrepræsentant
Eventuelt
Kage til næste gang

Referat

