Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 7. juni kl. 19
Tilstede: Jon, Claus, Rasmus, Dorte, Lisbeth, Hanne, Lisa og Mette
Afbud: Mari og Finn

1. Vi starter med en sang.
* ”Ud under åben himmel”
2. Valg af mødeleder.
* Rasmus Lagefoged blev valgt til dette.
3. Referat fra sidste møde blev underskrevet i pausen
4. Pædagogisk Kvarter (Karaktere i Udgård. Hvorfor gør vi det og hvorfor ikke?)
* Respons er bedre end karaktere
* Vi starter først med karaktere i december i 8 klasse
* Ingen faglig argumentation for at det gør noget godt for elever at blive vurderet ud fra en
karakter
4.1. Næste mødes emne?
* Fortsættelse af emnet karakter
* Hvad vil konsekvensen være at køre helt uden karakter for en friskole?
* Hvilke erfaringer har andre skoler?
* Hvilke test skal børnene igennem for derefter at komme ind på ungdoms uddannelserne?
5. Nyt fra Skoleleder
5.1. Ansættelsessamtaler
* Jon og Hanne deltager 8/6 og 9/6 fra bestyrelsen i ansættelses samtalen vedrørende
barsels vikariatet.
5.2. Skolefest/dimission
* Planlægningen af denne fest vil foregå efter bestyrelses mødet dd .
5.3. Sidste skoledag/reception for Susanne
* Fredag den 24/6 fra kl 14 til 15:30
Dorte ligger invitationen på Facebook. Rasmus sørger for, at få den med i næstkommende
skoleinfo. Jon tager kontakt til landsbygruppen og spørger om de vil ligge den i deres
kalender og evt Facebook.
Rasmus og Dorte køber en gave til ca.300kr i afskedsgave.

* Planlægning af mad til dette arrangeres af bestyrelsen efter bestyrelsesmøde.

5.4. Arbejdslørdag 18/6
* Dorte gør opmærksom på, at der er nogle pletter i Midgaard som mangler maling.
* Claus og Mette sørger for at gøre morgenmad klar. Liselotte står for indkøb pålæg.
* Rasmus tager fat i Pia for, at hun kan tjekke hvad vi vil komme til evt at mangle. Vi skal
bruge de frikadeller, som der var over til Skolens fødselsdag.
* Pia kontakter Lisbeth om der skal laves mere, og Lisbeth tager da kontakt til madgruppen
5.5. Arbejdslørdag 6/8
* Claus, Hanne og Mette sørger for at gøre morgenmad klar.
* Der er morgenmad, men ikke middagsmad, da det kun er rengøring på programmet
6. Nyt fra Kasserer
* Intet nyt at berette
7. Nyt fra Formanden

7.1. Børnehaven
Kort info vedrørende møde med børnehaven i Tandslet:
* Børnehaven bruger Friskovens toilet forhold hver onsdag, og vil gerne bestille den til deres
sommer arrangement den 18/8.
* Vi vil gerne hjælpe hinanden, hvor det er muligt ift fx overlevering af børn

7.2. Kulturnatten
* Mødet med arrangørerne er den 9/6 – Jon deltager
* Plakater og brochurer er under udarbejdelse
* Vi håber at få en plads på slotskajen. Dette afgøres den 9/6.
* Et brev/invitation bliver sendt ud til forældre, hvor muligheden for sponsorat til t‐shirt også
vil blive beskrevet.

7.3. Indskolingsmøde 8. juni kl 19
* Jon og Mette deltager fra bestyrelsen.

7.4. Medarbejderspisning og fejring af Kirsten 5/8
* Planlægning af mad og blomst til dette arrangeres af bestyrelsen efter bestyrelsesmøde.

7.5. Arbejdsgrupper
* Der er lavet lidt om i grupperne og antallet af hvor mange der kan være deri.
* Alle familier skal være repræsenteret i en gruppe.
* Tilmeldingen til grupperne kommer til at ske efter først til mølle.
* Hanne går ind som bestyrelses kontakt til fondsøgning gruppen.

7.6. Tandslet Tidende
* Skolen står for beretning til Tandslet tidende
7.7. Opgaveliste
* Finn har lavet en opgaveliste og grundet hans fravær i dag vil han fremlægge den til næste
bestyrelses møde
8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant
* Alle grupper har haft en god lejrskole.
* Gladsheim har lavet ler skulpturer.
* Alfheim cykelprojekt
* Besøgsdage i de næste par uger i kommende klasser.
* Scenen er din til morgensamling.
* Super portfolie er emnet de næste par uger i Midgaard
* Udgaard er i gang med afgangsprøver
* Udgaard slutter af med en overnatning i Nørreskoven 21/6
9. Evt.
* Rasmus har lavet en ny aftale med Pia (skole sekretær) vedrørende løn og administrative
opgaver/tid.
* Vi har fået 12000kr fra Danfoss fonden i tilskud til vores stryge orkester.
* 1 elev fra Udgaard er gået ud af skolen. Grunden var ikke utilfredshed med skolen.
* Der vil kun være 9 elever i den kommende o. klasse
* Dorte og Rasmus har været på leder møde med kommunen. Dorte orienterede kort om
dette.

* Jon orientere om gasaftale tilbud som Finn har fået tilsendt. Dette tilbud skal underskrives
og indsendes 8/6 inden kl 10
* Jon/Rasmus har haft møde med kommunen ang anlæg af ny vej og ensretning af indkørsel.
Ingeniøren fra kommunen vil komme tilbage med oplæg af tegning til indkørsel.
Vi har fået lov til at anlægge vejen.
* Sociale medier er et forslag til næste bestyrelses møde.
10. Kage til næste gang
* Hanne tager kage med til næste bestyrelses møde.

Referant: Mette Hansen

