Referat fra Tandslet friskoles bestyrelsesmøde 27/11‐2017
1. Vi starter med en sang

2. Deltagere til mødet:
Mari, Mette, Marlene, Rasmus, Dorte, Claus, Lisbeth, Hanne.
Afbud: Finn, Christa
3. Valg af mødeleder:
Dorte
4. Referat fra sidste uge underskrives (i pausen)
5. Referent:
Lisbeth
6. Pædagogisk kvarter – gennemgang af forretningsordenen:
6.1 Synliggøre den faglige indsigt for forældrene om hvad der sker i løbet
af skoleåret og skoledagen.
Som et nyt tiltag i år er der for forældre mulighed for at se og få
udleveret ”Årsplaner” på de forskellige klassetrin. Det giver forældrene
mulighed for at se, hvad der arbejdes med i løbet af et helt skoleår. Der
drøftes fordele og ulemper herved. Vigtigt er at angivne uger ikke altid
vil være gældende da et ”emne” enkelte gange kræver ekstra tid. Det
er dog oplevelsen, at det er rigtigt rart at kunne se, hvilke emner
børnene arbejder med hen over et år. Der drøftes at årsplanerne
sammen med ”informationsbrevene” giver en god indsigt i dagligdagen
og giver os som forældre større mulighed for at ”bakke op”(spørge
interesseret indtil) vores børns hverdag.
6.2 Næste mødes emne?
”At gøre sit bedste”. ”Et barn gør altid sit bedste”
7. Nyt fra skoleleder
7.1 Byggeri – status‐ Drøftelse i forhold til artiklen der blev offentliggjort.
Aktuel status er, at vi håber på at komme i gang med byggeri til næste
år.
Som tidligere aftalt opstartes der ikke byggeri før der er økonomisk
sikkerhed herfor!

Der arbejdes videre med at der udarbejdes tegninger på ændringer i
forhold til nuværende morgensamlingslokale, hvor der tænkes
muligheder for at ændre til klasselokaler. Så der gives bedre rammer
for Udgaard‐eleverne som er en voksende gruppe. Information følger
når der er øget afklaring.
7.2 Værditræ
Der præsenteres en flot udgave af det udarbejdede værditræ (fra fælles
mødet i foråret) Rasmus sørger for at det sættes på hjemmesiden.
7.3 Ferieplan 2018/19:
Information om hvornår ferien falder
7.4 Ny kontrakt lokal historisk arkiv:
Hanne tager kontakt til gruppen for at høre om de ønsker fremtidige
lejemål.
7.5 Budget:
Der er et ønske om at ansætte endnu en pedel med håndværks
kvalifikationer i en deltids flexjob stilling. Der arbejdes videre hermed.
Der startes op på budget for 2018 i uge 49.
7.6 Bestyrelsens årsberetning:
Der er planlagt revision til d. 30.1.2018. Mette vil gå noterer dette og vil
arbejde videre hermed.
7.7 Trivselshjulet – antimobning (Dorte).
Undervisningsministeriet har udbudt midler i en ”Antimobbe
kampagne” hvor der har været mulighed for at søges økonomiske
midler. Dorte har søgt for skolen og vi håber at komme i betragtning.
Forventet svar gives medio december.
8. Nyt fra formanden
8.1 Mad til foredrag: Planlægning
Der aftales at dette planlægges efter endt bestyrelsesmøde.
8.2 Kulturnat 2018:
Afvikles den 24.8. 2018 hvor vi selvfølgelig gerne vil deltage og være
repræsenteret med en bod. Informationsmødet er 4.4.18 (der aftales
kommende møde hvem der deltager). Pladsfordelingsmøde d. 6.6.18
(deltager fra bestyrelsen aftales ved kommende møde)
8.3 Rengøringsmateriel:
Der er efterspurgt nye støvsugere. Der aftales at der indkøbes 4 nye.
Der placeres 1 på 1.sal ved skolekøkkenet,1 i kælderen i

rengøringsrummet samt 2 i det aflukkede rengørings rum på stueplan.
Forældre rengøring:
Drøftelse af vigtigheden af at den gode rengøring opretholdes da det er
vores børns sundhed og trivsel der påvirkes heraf. Rengøringsgruppen
anvendes ved ekstra ordinære behov.
8.4 Opfølgning Videns by:
Mette har haft kontakt til ansvarlige politikere (Erik Lauritzen) mhp.
afklaring af hvordan ”Vidensbyen” finansieres‐ der arbejdes videre
hermed.
Vi er ved et vælgermøde blevet oplyst at vi fremadrettet kan få lov til at
anvende Naturskolen omkostningsfrit.
8.5 Friskolens venner – ansøgning:
Rasmus og Mette udfylder ansøgning hertil.
9. Nyt fra kasserer:
Der er i forbindelse med kommende års budget tænkt at afsætte samme
beløb af til fripladser som i 2017. Buget for 2018 opstartes i uge 49.
10.Opgaveliste (Finn)
Finn har meldt afbud. Der er ikke anført mangler på opgavelisten.
11.Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Christa har meldt afbud pga. sygdom. Dorte og Rasmus informerer kort om
at der er trivsel og der arbejdes ihærdigt på alle klassetrin.
12. EVT :
Der starter ny elev i 4. klasse i uge 48. En dreng der hedder Christian.
Punktet ”Mad til julefrokost” sættes på kommende bestyrelsesmøde.
Mette har haft kontakt til nye forældre på skolen hvilket har givet, positive
tilbagemeldinger.
Kort evaluering af åbenskole arrangement er at udbyttet ikke helt svarer til
arbejdsindsatsen. Der drøftes alternative muligheder og der arbejdes
videre hermed på kommende møder.
13. Kage til næste gang:
Mette

