Bestyrelses info
Bussituationen
Vi har i et samarbejde med bestyrelserne fra 6 andre friskoler i en længere periode forsøgt at komme i
dialog med politikerne i Sønderborg kommune angående buskørsel, og det gratis buskort. Dette for at
kunne have et konstruktivt samarbejde, så vi opnår det bedste for vores børn, uanset hvilken skoleform vi
som forældre har valgt.
Ifølge Undervisningsministeriet er det ikke et krav at kommunerne, hverken hører eller planlægger
buskørsel til og fra en friskole. Vi er dog af den opfattelse, at vi burde blive hørt om ringetider på lige fod
med drift skolerne, så vi har mulighed for at planlægge skoletiden derefter, og vores børn ikke pludseligt
står uden busforbindelse, som vi oplevede det i efteråret. Som forældre til børn på en friskole, betaler vi
skat på lige fod med andre i kommunen. Sønderborg kommune har en vision om at være en CO2 neutral
kommune, og hvis det skal lykkedes, så har vi opfordret til et samarbejde omkring køreplan for busserne i
kommunen, så vi undgår for meget tomkørsel.
Derudover er der snak om helt at fjerne det frie buskort fra skoleåret 20/21. Grunden til dette er fordi der
skal spares på budgettet for kommende år. Afgørelsen træffes den 3/3-20 til teknik og miljøudvalgs møde
på kommunen. Vi har indstillet et forslag om en mindre egenbetaling i stedet for helt at fjerne det frie
buskort. Vi ser en klar forringelse for landsbyerne, der er afhængig af en rimelig busforbindelse. Derudover
ønsker vi at vores børn har et sundt og aktivt socialt liv med sport og andre aktiviteter, også selvom vi bor
uden for bygrænsen.
Vi håber på en positiv og fornuftig tilbagemelding fra dem i marts. En beslutning som vil være den rigtige
for hele kommunen uanset, hvor i kommunen man er bosiddende.

Forældre ABC
Efter snak med specielt nye forældre på skolen, har vi i bestyrelsen besluttet at lave en lille folder til
nytilkomne forældre. Det vil være en Forældre ABC, der indeholder oplysninger om alt, hvad der rør sig på
vores skole. Det kan være alt lige fra oplysninger om rengøring, arbejdsgrupper, skolens klasse struktur,
historieprojekt, lejrskole, Friskolens venner til, hvordan er det lige man får fat i en chip til at komme ind på
skolen uden for åbningstid. Der er rigtig mange spørgsmål man som ny forældre kan have, og vi ønsker at
forbedre netop dette område.
Vi vil naturligvis også få den lagt op som online version på skolens hjemmeside, så vi alle kan få glæde af
den. Hvis I har gode ideer til, hvad der kunne være med, så kom gerne retur til mig på
mg@tandsletfriskole.dk
Det kan være, I selv har stået I en situation, hvor I tænkte, at det ville have været rart at have vidst mere
om. Så sig endelig til – vi tager meget gerne imod gode forslag.

