Tandslet friskole generalforsamling
Torsdag den 6 april 2017
1. Valg af dirigent:
 Anders Vestergaard blev valgt som dirigent, og takker for valget.
Han beretter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning



Formandens beretning – året der gik:
# Læseprojekt
# Stort teater projekt – hele skolen deltog.
# Ertebjergvej 4 blev købt. Det er tankerne, at det skal bruges til musikhus / kreativt for
indskolingen.
# Lejrskolen foregik i Genner, Bornholm og London
# Skolens fødselsdag
# Vi fik sagt farvel til Susanne, som valgte at gå på pension.
# Mathilde og Jacob blev ansat
# Vi havde 3 ti års jubilarer (Arnout, Winnie og Kirsten)
# Loppemarkedet blev afholdt, hvor vi fra friskolens venner modtog 180.000kr. Disse er
brugt til ny indkørsel for at fremme sikkerheden. En stor tak til Friskolens venner.
# Historie projekt med endags tur til Hedeby, og hvor vi afsluttede med en fremvisning
for alle forældre.
# Vi havde Damba på besøg i en uge. Vi samlede derefter ind til en brønd til Dambas
landsby. Den er lige nu ved at blive bygget.
# Vi har vores strygeorkester, hvor vi vil sige en stor tak til Mads Clausen fond for
25000kr til indkøb af instrumenter, og Larsens String der leverede nye strenge til vores
instrumenter.
# Vi var repræsenteret ved kulturnat. Det var en stor succes, mange besøgende i vores
stand, og stor opbakning fra forældrekredsen.



Skoleleders orientering:
Kvalitet i skolen
Udskiftning i læregruppen:
# Naturlige årsager i form af pension, barsel og ellers enkelte opsigelser fra
lærere som havde været her i mange år. Det er oplevelsen at der er en rigtig
god stemning i læregruppen.
Tanker om det kommende skema i Asgaard:
# Der arbejdes på at skabe ro omkring klassen Asgaard.
Ændring af struktur i Udgaard:
# Vi skal have vores Udgaards børn til at blive de bedste de kan blive.
# Hold fokus på prøve, men kun for 9. klasse.
Værditræet – robuste børn:
# For at få robuste børn skal vi stille nogle større krav til børnene.

# Tag endelig fat i skolen, hvis der er spørgsmål både fra børn som fra
forældre.
Læseplaner for centrale fag:
# Der vil ske ændringer ift. hvordan vi i dag griber det an på.
Byggeri:
# Fremlæggelse af tegning for byggeriet.
# Vi vil bygge en hal – til det store fællesskab. Det skal kunne rumme musik,
teater og andre kulturelle aktiviteter.
# Der berettes at udskolingen vil blive meget stor om et par år, så vi får på den
baggrund også brug for mere plads.
# Vores nuværende morgensamling skal da bruges til Udgaard.



Tilsynsførendes erklæring ved Inger Keblovszki:
Inger Keblovszki fremlægger sin erklæring.

Inger takkes efter hendes fremlæggelse for hendes mange år som tilsynsførende på Tandslet
friskole. Grundet reglen om, at man kun kan være tilsynsførende i 6 år på samme skole, var
det hendes sidste år som tilsynsførende på Tandslet friskole.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
# Hanne fremlægger det reviderede regnskab.
4. Skole‐ og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
Forældrekreds valgt blev:
# Mette
Skolekreds valgt blev:
# Malene, Mari og Claus.
5. Skole‐ og forældrekredsens valg af suppleanter:
Forældrekreds valgt suppleant blev:
# Brian
Skole kreds valgt suppleanter blev:
# 1. suppleant: Jane
# 2. suppleant: Helle
6. Valg af tilsynsførende udgår som punkt i dag, og der vil derfor ikke forgå noget valg, da Trine Fangel
ikke var skrevet på dagsordenen. Hun vil dog give en præsentation af sig selv på
generalforsamlingen, og valget vil da foregå på et senere indkaldt tidspunkt for forældrekredsen.
6. Indkomne forslag
 Finansiering af byggeplaner
# Bestyrelsen beder generalforsamlingen om en forhåndsgodkendelse til at gå i gang
med byggeriet. Dette foregik ved håndsoprækning.
Generalforsamlingen gav en forhåndsgodkendelse på dette.
7. Eventuelt

