Referat for bestyrelsesmødet Tandslet Friskole 19/03‐2018
Tilstede: Rasmus, Dorte, Lisbeth, Finn, Hanne, Gitte, Malene og Mette
Afbud: Mari og Claus

1.
2.
3.
4.

Vi starter med en sang
Valg af mødeleder ‐ Dorte
Referat fra sidste møde underskrives (i pausen) – referat underskrevet
Pædagogisk kvarter
4.1 Digital anti‐mobbe strategi
Emnet udskydes til afslutningen af trivselsprojektet, og tages op som emne til pædagogisk
kvarter på dette tidspunkt. Forventes gennemgået i 3. kvartal.
4.2 Næste mødes emne
Et nyt perspektiv på indlæringsvanskeligheder.
5. Nyt fra skoleleder
5.1 Arbejdslørdag – 14/4‐2018
Lisbeth koordinerer bage gruppen.
Mette undersøger med Mari om madgruppen er informeret.
Der skal være fokus på rengøring af morgensamling/Midgaard.
5.2 Bemyndigelse til ansættelsesudvalg
Der har været to til samtale til den opslåede pedel stilling.
Bestyrelsen giver bemyndigelse til at ansættelsesudvalget træffer den endelige beslutning.
6. Nyt fra formanden
6.1 Generalforsamlingen
6.1.1 Mødetidspunkt – Vi mødes ca 16:30
Aftale med Udgaard – De er kontaktet af Mette, og har bekræftet at de gerne vil hjælpe
med sandwich og pasning af yngre elever. 1‐2 bestyrelsesmedlemmer hjælper med at
smøre sandwich sammen med Udgaard fra kl 15. (Der meldes tilbage hvem der kan).
Rasmus spørger Pia om hun kan være behjælpelig med at bestille varer ved Hørkram til
dette.
Skolekredslister – Britta Kaslund har opdateret listerne. Pia printer disse ud.
Stemmesedler – Pia og Rasmus sørger for disse.
Post omdelingsgruppen – Finn tager fat i Birgit.
Kandidater – Der arbejdes videre på dette. Claus har haft fat i mulige kandidater.
Annonce ‐ Annoncering sker rettidigt den 27/3‐2018. Det bliver også lagt ud på skolens
hjemmeside.
Bestilling af øl og vand ved købmanden – Claus
6.2 Forældredeltagelse på arbejdslørdage
Der tages kontakt til forældre vedrørende deltagelse på arbejdslørdage.
6.3 Dato for kommende bestyrelsesmøder
Konstituerende bestyrelsesmøde den 16/4 kl 17
Bestyrelsesmøde 24/4 kl 19
7. Nyt fra kasserer

8.
9.

10.
11.

Regnskab, protokollat og ledelsesberetning blev underskrevet. De bestyrelsesmedlemmer der
havde meldt afbud bliver via mail bedt om at møde ind og underskrive indenfor et par dage.
Opgaveliste (Finn)
Opgavelisten gennemgået hvor generalforsamlingen var på listen.
Nyt fra medarbejderrepræsentant
‐ Der er fuld gang i teaterprojektet ”Bølle Bob” (Midgaard + Udgaard).
‐ Kursus eftermiddag den 10/4. Foredrag omkring læringslyst med titlen ”Pisk eller
gulerod”
‐ Pædagogisk weekend på Rønshoved højskole. Der vil være foredrag og sammenspil i
musiklokalet.
‐ Mathilde starter op efter Påsken.
‐ Fag dage uge 17.
EVT – Der vendes kort situationen omkring den eventuelle forekommende strejke og lockout
Kage til næste gang ‐ Rasmus

