Referat fra bestyrelsesmøde 9/9-2021
1. Nyt fra skoleleder/viceleder:
1.1 Bestyrelseskursus
Rasmus ringer fredag d. 10.09.2021 og for afklaring – opfordrer til go
opbakning
1.2 Foredrag om konflikthåndtering
Datoer tors. d. 10. feb. 22
1.3 Nye corona regler omkring hjemsendelse af nære kontakter
Eleverne skal ikke sendes hjem- men nærkontakt skal testes. Alle over
9 år som ikke er vaccineret, kan blive testet på skolen fra oktober md.
Rasmus sender ny samtykke ud snarest.
Fastholder håndvask og afspritning. Opfordring til at lade børn blive
testet inden lejrskole.
2. Nyt fra formanden
2.1 Kommunikation internt i bestyrelsen – hvordan ønsker vi at
arbejde/koordinere.
”Light” kommunikation via Messenger eller via TFS Mail.
2.2 Forventninger til samarbejdet i bestyrelsen
Har man taget en opgave løser man den – ellers melder man retur
asap.
Bestyrelsen aftaler konsensus og opbakning. Uenighed varetages og
drøftes kun til bestyrelsesmøder.
Pia skal ikke belastes yderligere med opgaver fra bestyrelsen
Pia noterer ned hvis der arbejdsopgaver hun ikke bør varetage.
3. Nyt fra kasserer
3.1 Nyt om koblingsprocent/tilskud 2022?
Samme tilskud som sidste år. (reelt nedgang)
Se på mulighederne for sprede likvide midler på flere pengeinstitutter.
Thomas indsamler tilbud. 1-2 banker. (3 banker er optimalt)
Budgettet revideret (vi har een mindre elev end forventet)
3.2 Indtjening fra loppemarked

Omsætning ca. 97.000 kr.
4. Nyt fra Grafisk Gruppe
4.1 Billeder af bestyrelse til Friskolebogen
Rasmus sender info til Grada. Billeder, navneliste.
Nye billeder sendes til Grada fra bestyrelsen og nye lærere på
Tandslet på TFS Mail.
4.2 Opdatering af hjemmeside med ny bestyrelse
Rasmus opdaterer bestyrelsesinfo på hjemmesiden.
4.3 Oprettelse af Excel-ark med oplysninger om Børn, forældre,
kontaktinfo, arbejdsgrupper m.v. (GDPR problemstilling?)
Rasmus tilbyder at sende arket.

5. Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Lejrskolen fylder meget
Arbejder med trivsel på mellemtrinnet
6. Fordeling af arbejdsgrupper/opgaver i bestyrelsen
6.1 Ny tovholder skal findes til Madgruppen
Næste møde.
7. Hvordan får vi kickstartet forældrengagement/opbakning
Forslag til at bestyrelsen deltager til forældremøder. 21. sept. Udgaard
(Johnny/Lone) – 28. sept. Asgaard (Kasper/Thomas) – 7. oktober Yduns
æbler (Grada/Bo) – 12. oktober - Midgaard Jane ???
Hvad siger vi og hvem gør
8. Nye datoer bestyrelsesmøder.
D. 5. Oktober kl 19.00-21.00
D. 16. November kl. 19.00
9. EVT
Dagsorden næste gang – ”hallen”
Udfordringer med arbejdsgrupper tages op næste gang
Grafisk gruppe tilbyder at opdatere ”velkomst folder”

