Bestyrelsesmødereferat Tandslet Friskole
Møde dato: 24‐10‐2017
Fremmødt: Malene, Claus, Rasmus, Mette, Dorthe, Christa, Hanne, Mari, Lisbeth.
Afbud: 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 13,
14, 15, og 16
4.2 Synliggøre den faglige indsigt for
forældre om hvad der sker i
løbet af skoleåret.
4.3 Næste mødes emne
5.

Nyt fra skoleleder
5.1 Friskoleevaluering status

5.2 Værditræ
5.3 Reception for Kirsten og evt. ny
afløser

6

Nyt fra formanden
6.1 Rengøringsgruppen

6.2 Åben skole 2.november

6.3 TUI henvendelse

Referat
Dorthe

Der er ingen kommentarer, og punkterne er andenbehandlet.

Punktet skubbes til næste møde.

Vi vælger at bruge survey monkey til en spørgeundersøgelse.
Der bliver diskuteret formuleringen af spørgsmålene og
graduering af enigheden i formuleringerne. Vi diskuterer
også rækkefølgen af spørgsmålene. En arbejdsgruppe fra
bestyrelsen vil gennemgå besvarelserne.
Punktet skubbes til næste møde.
Der har været afholdt reception for Kirsten.
Der er ansat en afløser for Kirsten til morgenpasning hun
hedder Bettina. Vi diskuterer muligheden for at ansætte en
pedel mere.
Vi laver en ny procedure omkring de der ikke gør rent i sin
weekend. Fremadrettet vil familierne blive rykket på mandag
af bestyrelsen, og om de ikke kommer og gøre rent bliver der
benyttet et rengøringsfirma og regningen vil blive sendt til
den gældende familie.
Malene tager fat i rengøringsgruppen så de kan komme og
gøre gulve rent ekstra i meget mudrede perioder
Mellem kl 17 og 18 afholder bestyrelsen nogle sjove
aktiviteter i forskellige lokaler rundt om på skolen. Der er
aktivitet i skolekøkkenet, Midtgaard laver mad til åben skole.
Efter henvendelse fra TUI er det besluttet at give tilladelse til
opsætning af beslag til ophæng af måtter i redskabsrummet
ved gymnastiksalen.

6.4 Dialogmøde 14/11 i Åbenrå

6.5 Ny på skolen

Nyt fra kasserer
7.1 Budgetopfølgning pr 30/9
8.
Opgaveliste
9.
Nyt fra
medarbejderrepræsentant

Friskoleforeningen har inviteret til dialogmøde for
bestyrelsesmedlemmer om friskolerne friheder og
verdigrundlag.
Hvordan modtager vi nye familier der kommer på skæve
tidspunkter. Skolen giver besked til Mette og så tager
bestyrelsen kontakt og ønsker velkommen.

7.

10.

Eventuelt

11.

Kage til næste gang

Der er ingen kommentarer til budgettet.
Midgaard laver mad til åben skole. Der afholdes praktik i
Udgaard. Hele Midgaard skal i biografen sammen og benytter
lejligheden af at være i Sønderborg og besøger det nye
bibliotek. Der er god trivsel i lærerflokken. Og en generel
rigtig god stemning i elevflokken
Dato til julefrokosten hos Lisbeth 26. januar kl 18.
De har været forbi loppeudvalget med kage, og det blev rigtig
godt modtaget.
Vi har talt med Gert om Eldorado og det kører videre i
samme gode form.
Regelmæssig opdatering af hjemmesiden med info fra
bestyrelsen.
Der er kommet ønsker om store gryder og grønsags skrællere
til skolekøkkenet fra Madlavningsgruppen.
Mari

