Referat fra bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 11. Maj kl. 19
Tilstede: Lisbeth, Claus, Lisa, Finn, Jon, Mari, Rasmus, Dorte, Hanne og Mette.
Afbud: Ingen afbud.
1. Vi startede med at synge: ”Når kirsebærtræerne blomstrer”
2. Valg af mødeleder blev Rasmus.
3. Referat fra sidste møde blev underskrevet i pausen.
4. Pædagogisk Kvarter:
Fremlæggelse blev udskudt til næste møde.
4.1. Næste mødes emne:
Karakterer i Udgaard. Hvorfor gør vi det og hvorfor ikke?
5. Nyt fra Skoleleder
To runde fødselsdag her i maj. Lilly bliver 50 år 19/5. Mari bestiller blomster.
Britt bliver 30 år den 24/5. Rasmus sørger for fejring af dette når de er i London
Susanne går på pension 24/6. Mindre reception kl 14‐15 vi servere lidt let evt kaffe, kage,
jordbær, drikkelse. Vi aftaler nærmere 7/6.
Pia sekretær lønforhandling. Rasmus tager denne snak med hende.

5.1. Bestyrelseskursus 17. maj kl. 17‐20
Dorte informere om bestyrelses kursus. Alle friskoler i Sønderborg kommune er inviteret.
Der bliver bestilt pålægsmand.
5.2. Skolefest 22. juni
Skolefest og dimensions fest. Bestyrelsen står for mad for dimittenderne.
5.3. Orientering vedr. næste skoleårs planlægning
Rasmus udleverede skoleskemaer, kalenderen for 2016/2017 og gennemgik disse.
Arnout tager nogle valgfags timer i Midgaard med fokus på musik.
Sofie byder ind med filosofi som nyt valgfag i Udgaard.
Marianne kommer tilbage fra barsel efter vinterferien, hvor hun vil have fokus på fysik for
9.kl
Yduns æbler får et nyt fag som er multimusik, nyt tiltag, en kombination af motorik, musik
etc.

Mathilde vil have Jotunheim, også om mandagen, hvilket er en forskel fra hvorledes skemaet
har været hidtil.
Lilly vil komme på motorikpædagogisk vejleder kursus.
Asgaard får et nyt fag, som hedder fortælling. Det handler om den levende fortælling fortalt
både af lærer og elev.

5.4. Kulturnatten: løb, aktiviteter, udstilling og bemanding af telt
Arrangør holder møde vedrørende dette arrangement 6/6, Lisbeth og Jon deltager.
Der skal findes sponsorer til tryk af løbe t‐shirt.
Tilmeldings seddel sendes ud snarest.
Temaet for aktiviteter i teltet er ”Lær at lære”. Målet er at give børnene, som kommer forbi
boden en super fed oplevelse.
5.5. Landsmødet
Dorte, Jon, Rasmus, Pia og Kristian deltog på landsmødet. Dorte lavede en kort gennemgang
af hvad de havde oplevet af taler, musik osv.

Den 22 – 23 april afholdes landsmødet i 2017.

6. Nyt fra Kasserer
Hanne ligger op til om rykker proceduren skal revurderes.
Hanne laver et udkast til en ny procedure.
Der er en debitor som der vil blive lavet en opfølgning på.
7. Nyt fra Formanden
7.1. Personnumre til underskrivning skøde
De vil blive skrevet op i pausen og der vil blive taget et foto af disse, da advokat ikke kan
modtage krypterede emails.
7.2. Børnehaven nyt møde
Der ligges op til, at de kan sende en repræsentant fra børnehaven den 7/6 til næste
bestyrelsesmøde fra 18‐19.
Finn sørger for at børnehaven bliver inviteret.
7.3. Indskolingsmøde 8. juni 19 – 21
Jon, Mari og Mette deltager fra bestyrelsen.

Invitation til kultur natløb tages med til uddeling.
Vi kan spørge nogle af de nuværende o.kl forældre, om de evt kan deltage denne aften for at
knytte bånd til de nye o.kl forældre, da de sammen skal arrangere ringridning.

7.4. Arbejdsgrupper
Planen for arbejdsgrupper skal gennemgås. Der skal indkaldes til et møde, hvor formændene
for de enkelte grupper skal deltage, så alle har ens forståelse for, hvad opgaverne er for de
enkelte grupper og hvad forventningerne er.
Bestyrelseskontakterne for de enkelte grupper tager selv aktivt kontakt til formanden for
den enkelte arbejdsgrupper.
Mari, Lisbeth, Finn og Jon afholder møde og får revideret formuleringerne for opgaverne i
arbejdsgrupperne. Dette møde afholdes den 19/5 kl 19.

7.5. Bestyrelses info
Der skal sendes en ny bestyrelsesinfo ud.
Lisbeth laver oplæg til dette.

7.6. Tandslet Tidende
Dette punkt tages på næste bestyrelsesmøde 7/6

7.7. Opgaveliste
Finn tager dette punkt op på næste bestyrelsesmøde 7/6
Lærerne inviteres til grillaften af bestyrelsen den 5/8 kl 18. Denne invitation sendes ud af
Jon.
8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant
Asgaard havde et godt naturprojekt i skoven.
Mathilde har været på besøg.
Alfheim og Gladsheim har afholdt klasse arrangementer.
Midgaard planlægger deres Bornholmer tur. De har også været på cykeltur.
Udgaard har travlt med at planlægge deres lejrskole til London. 9 klasse er i fuld gang med
deres afgangsprøver.
Der planlægges den alternative idrætsdag, som traditionen tro afholdes med Midtals
Friskole.

9. Evt.
Jon siger det er lidt ærgerligt, at ikke flere repræsentanter fra skolen kom til landsby
foredraget, der var arrangeret af flere lokale foreninger, heriblandt også Friskolen.
Dorte orienterede om foredrag 17/11 med Per Schultz Jørgensen, der holdes sammen med
Midtals og Kegnæs Friskole.
Hanne bringer emnet ”De sociale medier” op, og der diskuteres om det måske skulle være et
emne som vi tager op på skolen. Herunder også brugen af mobiler.

10. Kage til næste gang er Lisbeth.

Referant: Mette Grümmert Hansen

