Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 28. november kl. 19
Tilstede: Rasmus, Jon, Mari, Hanne, Lisbeth, Claus, Dorte og Mette
Afbud: Finn og Lilly

1. Vi starter med en sang. Lad det nu snart bli’ jul…
2. Valg af mødeleder.
Jon er valgt til mødeleder
3. Referat fra sidste møde underskrives (i pausen)
4. Pædagogisk kvarter.
Prøvekalenderen for eleverne:
Projektopgave i december.
Faste skriftelige prøver ligger i start af maj: matematik færdighed og problemløsning. Dansk
skriftlig og læseprøve.
Prøver mundtlig ligger ofte start juni. Til udtræk kunne være: dansk, engelsk, tysk,
kristendom, fysik osv.
4.1. Næste mødes emne?
Rummelighed.
5. Nyt fra Skoleleder
5.1. Evaluering af Per S. Jørgensen arrangement
Ca 40 familier tilmeldt fra Tandslet Friskole – Hvordan få vi flere med?
I alt var der ca 80 tilmeldte.
God oplevelse for forældre og lærer.
Indsatsen til næste år skal være at få endnu flere forældre med.
Beskrivelsen til foredraget kunne med fordel skrives i et sprog, der kunne henlede til de
konkrete hverdags episoder familier har.
Vi skal reklamere noget mere for spisen inden foredrag. Det kunne være godt med flere
deltagere.

5.2. Evaluering af Åben skole arrangement
Det gav 2 nye henvendelser, hvilket er positivt.

Vi fortsætter med denne kombination af, at bestyrelsen står for aktiviteter for børn og
forældre.
5.3. Nyt gulv i Bifrost (aula)
Vi har fået et tilbud på nyt linoleum gulv i Bifrost.
Jon undersøger priser samt muligheder.
5.4. Lokaler/hal/multirum ‐ Nybyggeri
Flere og flere lader deres børn gå 9 klasse ud, hvilket gør vi har brug for noget mere plads.
Oplægget/behovet skitseret er:
Multihus eller multisal ville være godt for os rent facilitetsmæssigt.
Den skal bruges mere som ekstra undervisningslokale end som en hal.
Den kunne bruges til større arrangementer, evt. ny morgensamling, foredrag, teatersal og
når hele skolen mødes med forældre.
Vores nuværende morgensamling kunne da evt. bruges til større undervisnings lokale til
Udgaard.
Næste step:
Rasmus kontakter brandmyndigheder og derefter Katrine (arkitekt) for at få hende til at lave
en tegning.
Rasmus forventer at have tegninger med til næste bestyrelsesmøde 18 januar.
5.5. Ferieplan for kommende år
Sommerferie fra 24 juni til 14 august
5.6. Konto i Sydbank
Vi lukker kontoen, da den ikke længere bliver brugt.
6. Nyt fra Kasserer
6.1. Budgetopfølgning
Blev fremlagt af Hanne og godkendt.
6.2. Budgetlægning
Er planlagt til medio december.
7. Nyt fra Formanden
7.1. Ansøgning til friskolens venner
Der er ansøgt om tilskud til asfaltering samt gulv i aula. Dette er godkendt og tilkendegivet af
friskolens venner.
7.2. Kloakering

Der er bedt om tilbud fra Frank Thomsen og Nørulf.
Vi ønsker det tilbud som er billigst i drift.
Jon undersøger, hvad man forventer den løbende drift vil komme til at koste pr år.
7.3. Arbejdsgrupper
Der er en del familier som ikke har tilmeldt sig.
De resterende vil blive sat på de grupper, som ikke er fyldt op.
De færdige arbejdsgruppe lister forventes sendt ud inden jul.
7.4. Status på ny indkørsel
Rasmus har bedt om tilbud på skilte.
Der er sat midlertidige udkørsel forbudt skilte op for ikke at komme ud i farlige situationer.
7.5. Generalforsamling
Mari, Claus, Jon og Mette står til valg.
7.6. Opgaveliste(Finn)
Var ikke tilstede ved mødet – punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde
8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant (Lilly)
Var ikke tilstede ved mødet ‐ punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde

9. Evt.
Dorte fortæller om december projektet på skolen:
Modsat julekalender – målet er at give en brønd til Gambas landsby.
Midgaard skal stå for denne indsamling /projekt. Hele skolen får mulighed for at være med til
at samle ind. Tanken er, at børnene skal lave noget derhjemme eller andet for at tjene penge
som de så kan donere dertil.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lisbeth foreslår, vi gør lidt ud af at fortælle hvad donationerne fra friskolens venner er gået
til i løbet af årenes løb.
10. Kage til næste gang
Blev ikke besluttet

