
Referat af bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole 

Mandag d. 18. januar kl.19:00 

Tilstede: Hanne, Jon, Mari, Lisbeth, Claus, Rasmus, Dorte, Lisa og Finn 

Afbud fra: Anne-Mette 

1. Vi startede med en sang. 

2. Rasmus blev valgt som mødeleder, Finn blev referent 

3. Referat fra sidste møde blev underskrevet (i pausen) 

4. Pædagogisk Kvarter (Special undervisning) 

 Dorte præsenterede skolens håndtering af undervisning for børn med specielle behov. En 
interessant gennemgang som går hånd i hånd med skolens forretningsorden. Se mere HER 

 Emnet på næste bestyrelsesmøde bliver ”mester-læring”. 

5. Nyt fra Skoleleder 

5.1. Friplads 

 Rasmus gennemgik de foreløbige skemaer for både Skolepenge- og SFO-
reduktion for skoleåret 2015-2016.  

 Fordelingsnøglen blev godkendt så Rasmus kan lave en endelig fordeling.  

5.2. Friskoleevaluering 

 Det er tid til at bestyrelsen initierer en ny Friskoleevaluering som tager afsæt i 
vores nye vision ”Lær at lære” – et oplagt emne til evalueringen ville være skolens 
værditræ. 

 Endelig beslutning om emne og planlægning af evalueringen finder sted på næste 
bestyrelsesmøde.  

5.3. Som investeringer i slutningen af 2015 noteres: 

 Køb af profiltøj til de ansatte. 
 20 nye PC´ere 
 Brandeftersyn 
 Nye vinduer til Friskoven 
 Ny projektor og højtalere til morgensamlingen 

 



5.4. PR - Hvordan kommer vi videre 

For at være synlige på hele Als og være en interessant option for forældre som skal til at 
vælge deres børns skolegang, er det vigtigt at befolkningen ved at vi eksisterer, hvad vi 
kan, hvad vi vil og hvad vores vision er. Derfor er markedsføring af vores skole ekstrem 
vigtig. Udover at der i løbet af foråret igen kommer Radiospots på RadioAls blev 
følgende fokusområder udpeget. 

 Rasmus undersøger om vi kan få lov til præsentere vores skole i den 
tilflytterfolder som udformes i forbindelse med at Natur- og Erhvervsstyrelsen 
flyttes til Augustenborg. Fire friskoler havde fået tilbuddet, Tandslet Friskole var 
en af dem.  

 I forlængelse af ovennævnte regnes der med at tilflyttere i en vis grad vil have 
behov for køb af ejendom her i området, derfor skal vi forespørge 
ejendomsmæglere om vi må placere vores infomateriale i deres butikker, måske 
vores materiale endda kunne lægges ved salgsopstillingen til en interesseret køber. 

 Vi skal være præsenterede og synlige i Kulturnatten i Sønderborg fredag 19-08-
2016 

 Vi skal have undersøgt muligheden for at få sat en bod op til årets første 
”SØNDERBORG BY NIGHT” i Sønderborg fredag d.29-04-2016 

 For at stå øverst i en google-søgning hvis interesserede forældre søger efter en 
friskole på Als kræver det at vi via Google-Adword køber os til en plads højere op 
på listen – Claus undersøger 

 Vi skal have vores egen Wikipedia side – Mari undersøger.    

 

6. Nyt fra kassereren 

6.1. Budgetopfølgning 

 Hanne oplyste at regnskabet er afsluttet hvorefter budgetopfølgningen blev 
gennemgået. 

6.2. Nyt Budget 

 Hanne præsenterede er robust budget for 2016 
 Budgettet blev godkendt og underskrevet 

6.3. Datoer for revision og regnskabsfremlæggelse 

 Revisoren kommer d.26-01-2016 
 Regnskabsfremlæggelsen til revision er den 25-02-2016 kl.17:00  

 



7. Nyt fra Formanden 

7.1. Formandens beretning til generalforsamlingen d.07-04-2016 

 Pia og Rasmus skaffer fakta over det forgangne år som formanden kan bruge til 
sin beretning.  

 Gennemsyn af oplæg til formandens beretning til generalforsamlingen er planlgt 
til næste bestyrelsesmøde. 

 Deadline for den endelige beretning er d.25-02-2016 
 

7.2.1. Nye kandidater 

 På valg til næste generalforsamling står Hanne, Lisbeth og Finn 
 Hanne har grundet personlige årsager udbedt sig betænkningstid om hun vil stille 

op til genvalg 
 Lisbeth og Finn stiller op til genvalg 

7.2.2. Indkaldelse 

 Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling publiceres indenfor gældende 
frist i Tandslet Tidende d.01-02-2015 

 Opslag på Facebook er planlagt  d.01-02-2016 samtidig med at Tandslet Tidende 
udkommer. 

 Detaljeret indkaldelse inkl. dagsorden til uddeling til forældre ses nærmere på til 
næste bestyrelsesmøde. 

7.3. Orientering omkring lus samtale med Rasmus 

 Jon og Anne-Mette afholdte lus samtale med Rasmus d.16-12-2015. Forud for 
samtalen havde bestyrelsen mulighed for indflydelse samt indblik i det materialet 
der var udfærdiget til samtalen.  

7.4. Forventninger til arbejdsgrupperne 

 Grundet mindre uhensigtsmæssigheder blev det besluttet at bestyrelseskontakterne 
til de enkelte arbejdsgrupper skal definere deres forventninger til videre 
opfølgning på næste møde. 

7.5. Bestyrelsesopgaver (first class) 

 Rasmus arkiverer de seneste møders referater i First Class efter at han har 
uploaded dem til hjemmesiden.   

  



7.6. Opgaveliste 

 Håndtering og vedligeholdelse af opgavelisten varetages fremadrettet af Finn 

8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant Lisa 

 Vores nye lærer Pia er kommet rigtig godt i gang i Asgaard, hun er glad for 
børnene og børnene er glade for hende. 

 I indeværende uge finder den årlige læsemaraton sted og alle glæder sig til 
overnatningen på skolen. 

 Vores skole er i gang med at etablere sin egen YouTube kanal 
 Arnout planlægger en strygerkoncert til fastelavnsgudstjenesten i Tandslet Kirke 

d.07-02-2016 

9. Evt. 

 Anne-Mette kan grundet tidsmæssige udfordringer ikke varetage funktionen som 
bestyrelsesmedlem på ubestemt tid og lagde derfor overfor formanden op til evt. 
at trække sig fra posten.  

 Vi besluttede at indkalde suppleanten for skolekredsvalget (SKV) Mette 
Grümmert Hansen. Formanden forestår denne opgave.  

 

10. Kage til næste gang 

 Claus har kage med til næste bestyrelsesmøde d.25-02-2016 


