Referat af bestyrelsesmøde på Tandslet friskole d. 7. marts
2016
Tilstede: Claus, Lisbeth, Mari, Mette , Finn, Lisa, Jon, Rasmus, Dorte
Afbud fra: Hanne
1. Første punkt udgår, da der er afbud fra Tandslet Naturbørnehave
2. Vi synger en sang
3. Rasmus bliver valgt som mødeleder, Dorte som referent.
4. Referatet underskrives til næste møde
5. Pædagogisk kvarter
 Der fortælles om mester‐lærling princippet.
 Emnet til næste møde bliver karakter.
6. Nyt fra skoleleder
 Evaluering: Vi vil afholde et fælles forældremøde i november måned. Emnet
bliver evaluering af skolens værditræ. Desuden arbejdes der med at afholde et
foredrag i oktober.
 Asfaltarbejde: Der er hentet et tilbud hjem på asfaltarbejdet til skaterbanen og
udkørslen. Der aftales at der indhentes endnu et tilbud.
Der undersøges endvidere om udkørslen skal i høring.
 Huset der ligger på Ertebjerg vej 4 vil skolen gerne købe. Især for at for mere
plads til parkering. Huskøbet kommer med som punkt til generalforsamlingen,
hvor det skal godkendes.
7. Nyt fra kasserer
 Der er ikke noget til dette punkt
8. Nyt fra formanden
8.1 Generalforsamlingen – hvem gør hvad?
 Mari smører sandwich med Udgård kl. 15
 Reminder på hjemmesiden (RL) og på facebook(FM)
 Bestilling af drikkevarer(JF)
 Lisbeth indhenter en opdatering af forældrelister og friskolens venner(LS)
 Stemmesedler og skriveredskaber(RL, DH)
 Registrering af fremmødte og udlevere stemmesedler
 Referent til generalforsamlingen (FM)
8.1. Forhøjelse af skolepenge – punkt til generalforsamlingen
 Der bliver foreslået ændring af skolepenge
0.‐3. kl. koster 900 kr., 4.‐9. koster 1025 kr. fristedet 700 kr.

Forslag til ny pris:
0.‐3. kl. koster 1000 kr. , 4.‐9. koster 1150 kr. fristedet 700 kr.
Der påtænkes at forhøje skolepengene yderligere om to år.
Punktet bliver taget op på generalforsamlingen
8.2. Arbejdslørdag
 Afbud fra RL og DH
 Morgenkaffen LS og JF. Arbejdsopgaver JF. RL følger op vedr. mad og gir besked
til MO
8.3. TUI forespørgsel
 Martin fra TUI vil gerne rydde op i rummet i redskabsrummet. Han vil gerne
mødes med skolens idrætslærere for at finde frem til en oprydningsdag, hvor
gamle effekter kan kasseres og rummet kan indrettes på ny.
8.4. Planlægningsmøde Tandslet Ringridning
 Datoforslag 31.3. JF og MO deltager i planlægningsmødet.
8.5. Kommunikation på de sociale medier. En strategi
 En strategi på Tandslet Friskole både når det handler om primær
kommunikation og kommunikation på de sociale medier er, at kontakte
klasselærer eller ledelsen, hvis man er i tvivl om noget eller har noget man er
utilfreds med.
8.6. Kommunikation med Sydalshallen
 Sydalshallen har efterspurgt om der ligger planer om bygning af hal på Tandslet
Friskole. Der arbejdes på at lave en fællessal, hvilket ikke vil være nogen
konkurrence til Sydalshallen. JF tar kontakt.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentant (LB)
 Der er startet teaterprojekt i Midgård og Udgård.
Der arbejdes også med teater i nogle timer.
8. kl. har været på introkursus
Der kommer en ny pige på prøve efter påske i 6. kl.
10. EVT.



Lejekontrakten til Friskoven er underskrevet. Løbetiden er 10 år, hvilket ikke
var forventet. Derfor udarbejdes der en ny af Pia og Rasmus, hvor løbetiden
bliver 20 år. Claus får den underskrevet.
Finn orienterede om udkast til ny aftale vedr. gas.

Dorte Holm Hansen

