Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 15. september kl. 19
Tilstede: Jon, Rasmus, Claus, Mari, Lisbeth, Mette, Lisa, Finn, Lilly
Afbud: Dorte og Hanne
Dagsorden for mødet:
1. Vi starter med en sang. ”Sigurd kvadet”
2. Valg af mødeleder. Rasmus
3. Referat fra sidste møde underskrives (i pausen)
4. Pædagogisk Kvarter (Karaktere i Udgård. prøve eksempler, på nuværende prøver)
Kort gennem gang af en 9kl. læseprøve
Multiple choice test, hvor vi alle fik smagen af, hvad det vil sige at være oppe til en test.
Oplægget er om det er den bedste måde at teste vores børn på?
Mange af de test som findes ved afgangsprøven er prøver, der efterhånden er blevet til
udenadslære.
4.1. Næste mødes emne?
Prøveformulering i en prøve bekendtgørelse af mundtlig prøve.
5. Fristedet (Lilly deltager)
Faldende børnetal – ofte børn med ældre søskende, der bliver meldt ud. Eller børn hvor
forældre er tidligt hjemme fra arbejde.
Over 30 børn i Fristedet.
Sværere at aktivere børn i dag end det var tidligere.
Planlægger et besøg i en anden SFO for at se hvad de gør?
Overvejer evt. at lave et klub tiltag til de lidt ældre børn (2 kl og 3 kl)
Kunne der måske ligge en mulighed i at forhøre sig med landsbygruppen om man kunne
anskaffe sig en minibus i Tandslet. På samme måde som Lysabild har. (Jon forhører sig ved
landsbygruppen)
Kan man evt. udnytte de gode sider som elektronikken har.
Kunne Fristedet komme forbi til Asgaards klassemøde den 6/10?
6. Nyt fra Skoleleder
6.1. Foredrag 17. nov.
Bestyrelsen laver mad til åben skole denne aften.
Udgaard sælger kaffe og kage.

6.2. Elevtal mm.
Den 5/9‐2016 bestod Tandslet friskole af 127 elever
6.3. Arbejdslørdag herunder asfaltering
Arb. Lørdag 8/10‐16
Boller, mad og rengøring er der styr på.
Finn sender tegning ind til kommunen på indkørselslen hurtigst muligt.
6.4. Ansøgning til Friskolens venner
Den er med som punkt på næste dagsorden.
6.5. Vikingemarked
22/9‐16 fra 17‐20
7. Nyt fra Kasserer
Den er med som punkt på næste dagsorden.
8. Nyt fra Formanden
8.1. Arbejdsgrupper
Fondsøgnings gruppen fuld
10 familier til madgruppen
20 familier til bage gruppen
Postgruppen er fuld
12 familier til rengøringsgruppen
Fejeholdet min 20
Gartnergruppen er fuld
IT gruppen er fuld
Bestyrelses gruppearbejde
Der laves en åben tilmelding, hvor forældre kan komme og tilmelde sig på kontoret ved Pia.

8.2. Fondsøgning
Der undersøges om det vil være fordelagtigt at benytte os af en fundraiser.
8.3. Kloakering af Friskoven priser beslutning mm.
Den er med som punkt på næste dagsorden.

8.4. Åben skole 3 nov.
Den er med som punkt på næste dagsorden.

8.5. Information omkring nye elever til bestyrelsen
Ved nye tilmeldinger af elever informeres der om det på næst kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen tager derefter kontakt til familien og byder dem velkommen.
8.6. Opgaveliste(Finn)
Mari har opgaven at få lavet arb. gruppe beskrivelsen færdig til godkendelse af bestyrelsen.
9. Nyt fra Medarbejderrepræsentant
Yduns æbler: Susanne har været på besøg og lavet motorik. Den lille nye o klasse fungerer
rigtig godt.
Asgaard arbejder meget med vikinger for tiden, men har bibeholdt basistimerne.
Midgaard har lavet storyline. 3 nye elever. Rigtig god høstbod.
Udgaard arbejder med trivsel. Fagligheden og timerne går rigtig godt. Historieprojekt er sat i
gang.
10. Evt.
Åben skole den 3 november
Trivslen i Udgaard
Bestyrelse info sendes ud inden efterårsferien
Tilmeldingen til arb. gruppe sendes ud inden efterårsferien.

11. Kage til næste gang
Claus

