
Nyt fra bestyrelsen

De smukke vintergækker, påskeklokker og krokus lyser op i haver og grøftekanter. De spæde lysegrønne
blade fra påskelilje og tulipanløg pibler frem, fuglenes smukke sang tager til og solskinstimerne bliver flere.
Foråret spreder sine smukke farver og toner. Skoleåret sidste halvdel er i fuld gang, og det er tid til nyt fra
bestyrelsen.

Velkommen og farvel

Forandringer i lærergruppen har gjort, at der i februar måned er afholdt en række ansættelsessamtaler
med deltagelse fra bestyrelsen. Dejlig at opleve at så mange fandt vores friskole interessant. Valget faldt på
Jens Lindtner, der er startet som lærer på skolen d.27.2. Jens vil primært undervise i Udskolingen. Et
hjerteligt velkommen skal lyde til dig Jens! Ligeledes vil vi gerne sige velkommen til Marianne der er tilbage
efter barsel. Desværre må vi siger farvel til Britt. Et kæmpe stort tak for dit kæmpe engagement Britt!

Arbejder aktivt i forhold til tilbygning til skolen

Der har gennem de sidste skoleår været en øget interesse for skolen samt øget tilgang af nye elever. Det er
fantastisk at opleve at skolens elevgruppe vokser, og at interessen udefra er stor. Det har medført at en del
af bestyrelsesarbejdet har været rettet mod, at finde en fremtidsløsning i forhold til de fysiske rammer.
Der har været mange drøftelser bl.a. om hvilke behov en kommende tilbygning skal kunne dække. Der
arbejdes nu aktivt på, at få fremstillet tegninger af kommende tilbygning således at der aktivt kan søges
fonde m.m.

Forbedringer af skolens rammer

I sidste bestyrelses info havde vi glæden af at kunne fortælle om forbedringstiltag i forhold til ny indkørsel
(børnenes sikkerhed), ny asfaltering samt skaterbane. I dette info kan vi så fortælle at der i januar blev lagt
nyt linoleum på gulvene i indgangen (tak til de aktive der hjalp) og at der her i starten af marts er
ankommet en industri- ovn & røremaskine, som giver mulighed for en længe ønsket drøm - mere herom
senere.

Fælles forældremøde

Som omtalt i tidligere bestyrelsesinfo har vi i bestyrelsen valgt at der på hvert bestyrelsesmøde er ”Et
pædagogiske kvarter” hvor der fra ledelsens præsenteres tanker, og handlinger der ligger til grund for
friskolens dagligdag. Vi finder det vigtigt, at vi som forældre (bestyrelse deltager) er engageret i den
dagligdag, som vores børn er en del af. Det har været en fornøjelse, at deltage i de to afholdte foredrag
med Jens Andersen og Per Schulz Jørgensen og det bliver helt sikkert også en spændende aften, når vi alle i
fællesskab skal definere vores ”værditræ” ved det fælles forældremøde tirsdag d. 7.marts.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i starten af april denne gang torsdag d.6. April kl. 17-21. Igen i år er vi, i
den glædelige situation, at de tre bestyrelsesmedlemmer, der står på valg, alle har givet tilsagn om at
modtage genvalg. Dette skal dog bestemt ikke afholde andre fra at stille op til valg. Der er ligeledes
mulighed for at stille op som suppleant. Der skal i alt vælges 3 suppleanter.

Mød op til en rigtig god og informationsrig eftermiddag/aften. Der er igen i år arrangeret fantastiske
aktiviteter for vore børn mens vi sidder i forsamling - så kom og vær med.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Tandslet Friskole


