Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 10. oktober kl. 19
Tilstede: Jon, Rasmus, Finn, Dorthe, Lisbeth, Hanne, Lilly, Mari og Mette
Afbud: Claus
Dagsorden for mødet:
1. Vi starter med en sang. ”Under stjernerne på himlen”
2. Valg af mødeleder. Jon valgt som mødeleder
3. Referat fra sidste møde underskrives (i pausen)
4. Pædagogisk Kvarter (Prøveformulering i en prøve bekendtgørelse af mundtlig prøve)
*Fremvisning af et prøve eksemplar til Kristendomskundskab
4.1. Næste mødes emne?
* Prøvekalenderen for børnene
5. Nyt fra Skoleleder
5.1. Ny Elev
* Ny pige i 5. klasse / tilflytning
5.2. Status Udgård
* Tænkepausen brugt en enkelt gang
* Der observeres en bedre stemning i gruppen
* Fokus på trivsel og vi taler pænt til hinanden
* Målet vil være, at børnene i Udgaard vil være forbillede for hele skolen, så der kan spejles
og se hvordan vi opfører os overfor hinanden.
* Punkt til næste bestyrelsesmøde vil være en kort opfølgning til næste på emnet trivsel.
5.3. Arbejdslørdag
* 29/10 (Jon og Mette kommer)
6. Nyt fra Kasserer
* Intet nyt at berette.
7. Nyt fra Formanden
7.1. Møde datoer
Bestyrelsesmøde:
* 28 november 2016
* 18 januar 2017

* 21 februar 2017
* 15 marts 2017
* 19 april 2017
Generalforsamling 2017:


6 april 2017

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen:


6 april 2017

Julefrokost for bestyrelsen ved Lisbeth kl 18:
* 27 januar 2017
7.2. Kloakering
* Jon fremlagde tilbud på kloakering
* Der indhentes tilbud fra 2 andre firmaer
* Vi kører selv jord væk og genopbygger
7.3. Åben skole (3/11)
* Midgaard laver mad
* Rasmus står for annoncering i medier
* Skattejagt var en succes sidste år (Kims leg etc)
* Jon, Finn, Mari og Mette kommer og hjælper til. Der laves et planlægningsmøde den 31/10
kl 19:30
* Der sendes invitation ud inden efterårsferien
7.4. Foredrag 17/11
* Bestyrelsen laver mad til åben skole inden foredrag.
* Tilmelding senest 15/11
* Mari handler ind til madlavning
* Vi mødes kl 16
7.5. Opgaveliste (Finn)
* Doodle tilmelding sendes ud 24/10
* Bestyrelses info sendes ud inden for næste uge
8. Fristedet respons fra forældremødet
* Møde med forældre fra Asgaard.

Punkter fra forældres tilbagemelding/evaluering heriblandt ønsker:
* Mere varieret årsplan
* Ude leg
Grunde til tidligere udmelding:
* Ældre søskende / Økonomi
Der arbejdes på at komme mere ud af huset i mindre grupper.
9. Nyt fra Medarbejderrepræsentant (Lilly)
* O klasse – dejlig klasse
* Asgaard arbejder med emnet gamle dage
* Midgaard arbejder med egen plan
* Udgaard arbejder med trivsel. Der er praktik i uge 43.
* Hans Jørgen har en praktikant – arbejder udenfor og gør klar til asfaltering.
10. Evt.
* Der er lavet en facebook gruppe for indskolingsforældre. Vigtigt er dog, at der bliver holdt
øje med trådene således, at der ikke giver anledning til diskussion.

11. Kage til næste gang
* Mari tager kage med.

