Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 15. august kl. 19
Tilstede: Jon, Claus, Rasmus, Dorte, Lisbeth, Hanne, Lisa, Mari, Finn og Mette

1. Vi starter med en sang.
* ”At lære er at ville”
2

Valg af mødeleder.
* Rasmus Ladefoged blev valgt til dette.

3. Referat fra sidste møde blev underskrevet i pausen
4. Pædagogisk Kvarter (Karaktere i Udgård).
* Hvad vil det sige at være prøve fri skole?
Dorte har snakket med Ryslinge Friskole for at høre om deres erfaringer.
Der er 15 prøvefrie frie skoler i landet.
Der bliver i stedet lavet større rapporter/afleveringer.
* Problematikken med karakterer er, at læringen i Udgaard hurtigt bliver styret af at der
gives karaktere.
* Den positive vinkel ved læring uden karakterer: Læring fordi de har lyst til at lære og ikke
fordi det er det de skal. Læring med godt indhold.
* En anden synsvinkel er også om børnene ikke lige så godt kan vænne sig til, at der bliver
givet karakterer, idet de alligevel ville skulle vænne sig til det når de kommer videre til
ungdomsuddannelserne? Skal de ikke lære at blive vurderet af andre?
* Hvis man vælger at gå efter karakter fri skole, så skal man ville det og tro på det, at det er
den rigtige vej.

4.1. Næste mødes emne?
* Fortsættelse af emnet karakter
Prøve eksempler.
Nuværende prøve former

5. Nyt fra Skoleleder
I dette år to fokus punkter:
* Der har været givet for stor et ansvar til nogle elever heriblandt Udgaard.

Fokus på ordet respekt ift hinanden.
Vi vil gerne have børnene til at være medspiller i stedet for modspiller.


Udfordrende læring

5.1. Kulturnat
* Oplæg til brochure om skolen, der skal bruges til udlevering i teltet til kulturnat.
* Fremvisning af plakater
* Der er købt flere forskellige spil hjem til anledningen.
* Jon undersøger om der er strøm i teltet
* Der stilles telt op kl 13 (Jon, Ramus, Lisbeth)
* Der laves pakkeliste
* Vi mødes i teltet kl 17 (Jon, Rasmus, Claus, Mette, Lisa, Finn kommer senere)
* Vi pakker sammen kl 23

5.2. Åben skole 3 nov
* Vi skal have planlagt, hvad der skal ske på dagen.
* Der planlægges til næste møde.

5.3. Foredrag 17 nov
* Vores første led til vores nye værditræ
* Rasmus nævner det i skoleinfo.
* Plakat op vedrørende foredraget til loppemarkedet.
6. Nyt fra Kasserer
6.1 Budgetopfølgning
* Hanne fremlægger budgetopfølgning.
* Ekstra elev.
* Lejrskolen har været dyr. Specielt turen til London.
* Det realiserede resultat på 30/6 er højere end budgetteret.

6.2 Kommende udgifter til investering (bla skaterbane og kloakering)
* Hanne efterlyser konkrete oplysninger vedrørende omkostninger til skaterbane, kloakering
i friskov og asfaltering.
Jon beretter om dette.

7. Nyt fra Formanden

7.1. Evaluering dimission / grill aften for lærerne
* Jon løfter muligheden for at vi måske skulle bruge Udgaard lidt bedre som hjælp. Evt ud
delegere opgaverne på forhånd, så vi ved hvad de skal lave.
* Alle synes grillaften efter pædagogisk dag var en rigtig hyggelig dag og aften. Både lærere
som bestyrelsen.

7.2. LUS samtale med Dorte
* Jon og Hanne fortager LUS samtale sammen med Dorte.
7 september kl 16

7.3. Præsentation af nye medarbejdere
* Forslag til når der kommer nye medarbejdere, at der kommer en lille præsentation for
forældrene i fx en skoleinfo eller under aktuelt på hjemmesiden.

7.4. Status tilbygning, næste step
* Rasmus arbejder på at få lavet en tegning med en arkitekt.
* Jon og Rasmus tager en snak om videre forløb på et andet tidspunkt.

7.5. Opgaveliste (Finn)
* Finn viser Excel opgavelisten frem.

7.6. Jubilæum
* 15/9 har Winnie 10 års jubilæum
* Jon, Mari og Mette deltager og mødes kl 7.

* Mari køber ind til morgenmaden.
* Buket købes/bestilles af Mari

8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant
* Indskoling har fået en dejlig ro
* Ny elev i Midgaard
* Midgaard forbereder til høstboden.
* Cykeltur med Udgaard.
* De nye lærere er faldet rigtig godt til.
9. Evt.
* Mari siger, at det gik rigtig godt med rengøring til arb. lørdag.
* Fristedet ‐ med som næste mødepunkt.
* Arb. grupper skal gennemgås på næste møde inden de hænges op for tilmelding.

10. Kage til næste gang
* Mari bager

Referant: Mette Hansen

