Bestyrelsesmødereferat Tandslet Friskole
Møde dato: 27‐04‐2017
Fremmødt: Lisbeth, Claus, Mette, Finn, Malene, Hanne, Mari, Rasmus, Dorte, Pia.
Afbud:
Referent: Mari

Punkt
1.
2.
3.
4.

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra de sidste møder
underskrives (i pausen)
Pædagogisk kvarter

Referat
Pia vælges
Både forrige bestyrelsesmøde og konstitueringsmøde

4.1 Anden behandling af tilføjelse og Tilføjelser og ændringer af punkt 1‐6 og 12 er anden
behandlet.
ændringer foretaget til
forretningsorden pkt. 1‐6 og 12

5.

4.2 Gennemgang af
forretningsorden pkt. 7‐9

7. Vi redigerer i grupperne og ændrer navne.
8. Der laves ændringer i procedurer ved ansættelser på
skolen. Ændringer er sket i 8b, 8e og 8f
Der laves ændringer i formuleringer ved afskedigelse af
personale.
9. Der er lavet ændringer i punktet.

4.3 Næste mødes emne?
Nyt fra skoleleder
5.1 Ansættelse

Punkt 10 i forretningsorden.

5.2 Dimission og sommerfest
5.3 Status elevtal

5.4 Forældremøde med kommende
0. klasse
5.5 Ekstraordinært møde i
forældrekredsen ‐ tilsyn
6.
Nyt fra kasserer
7.

Nyt fra formanden
7.1 Gennemgang af opgaveliste for
bestyrelsen

Skoleleder informerer om ansættelsen af barselsvikar og at
der laves en ny ansættelsesrunde. De der har været til
samtale har blevet kontaktet med afslag.
Der laves en arbejdsgruppe til dimissionen, bestående af Pia,
Mette og Lisbeth. Ved sommerfesten gør vi som vi plejer.
Vi har pt 121 elever pr 01.08.17. og vi arbejder på at nå op på
124. Marlene kontakter en familie der kan være interesseret i
0.klasse, ellers lægger vi ud på facebook at der er en ledig
plads i 0.klasse. Vi vurderer hvor der er ledige pladser og
hvor der er interressanter.
08.06.17 er der møde med den kommende 0.klasse. Mette
kommer som representant fra bestyrelsen.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling kl 1830 i
forkant af neste bestyrelsesmøde. 07.06.17
Budgetopfølgning af kasserer. Der er ikke noget væsentlig
afvig fra budget.
Vi fordeler ansvarsområder og opgaver i bestyrelsen.
Se vedlæg af den nye opgaveoversigt.

7.2 Introduktionskursus bestyrelse
7.3 Det gode fællesskab
7.4 Besøg på skolen 20/5 (14.30)

7.5 Markedsføring

7.6 Opgaveliste (Finn)

8.

Nyt fra
medarbejderrepræsentant

9.

Eventuelt

10.

Kage til næste gang

Der kommer tilbagemelding fra ledelsen efter et lædermøde
for skolelædere næste uge.
Punktet flyttes til næste møde.
Mette representerer skolen ved et arrangement for
konfirmant jubilarer.
Det spørges ind til mulig parkering på sportsplads. Og hvor på
skolen der vil være adgang.
Rasmus informerer om cityinfo og spørger ind til interessen
for at videreføre dette. Der bliver nu mulig med små videoer
osv.
Pia informerer om infoboards ved indkørsel til Sønderborg og
prisen på dette. Den er nogenlunde samme pris som cityinfo.
Vi vælger at køre videre med cityinfo.
Vi har også guldabonnement på RadioAls.
T‐shirts til natløbet og deltagelse ved natløbet til
kulturnatten. Der er usikkerhed vedrørende prisen på
løbsnummeret. Mette tager kontakt til løbsarrangerer og får
en afklaring. Dorthe tager sig af bestilling af T‐shirts og
sponsorater.
Og Mette sikrer at vi har en plads til boden.
Kulturnatten kommer på næste møde.
Skiltning ved indkørsel og oprettelse af fodgængerfelt, Finn
tager sig af kontakt med vej og park.
Mari tager kontakt til landsbygruppen om arrangement til
Tandslet ringridning.
Alle har rygende travlt. Og det er noget presset. Alle har nydt
teaterfestivalen. Lilly er til motorikkursus. Skriftlige prøver
starter næste uge.
Det informeres om sygdom blandt de ansatte.
Mødetidspunkter for bestyrelsen
07.06.17.
24.08.17
18.09.17
24.10.17
27.11.17

Marlene

Agenda til næste bestyrelsesmøde:
Møde dato:
Punkt
1.
2.
3.

? 2017

4.

Vedrørende
Vi starter med en sang
Valg af mødeleder
Referat fra sidste uge
underskrives (i pausen)
Pædagogisk kvarter

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyt fra skoleleder
Nyt fra kasserer
Nyt fra formanden
Nyt fra medarbejderrepræsentant
Eventuelt
Kage til næste gang

Referat

Punkt 7‐9 andengang behandles
Punkt 10 gennemgåes

Kulturnatten.

