Referat for Tandslet Friskoles bestyrelsesmøde 16/11-2021
Referent: Lone Jessen
Afbud fra: Johnny Nedergaard
1. Dagens sang
2. Valg af mødeleder
Rasmus
3. Nyt fra skoleleder/viceleder:
3.1 Status på corona
Pt. 1 syg derhjemme. O dags test på skolen fungerer.
Samtykkeerklæringer kommer ind.
Ingen morgensamlinger PT. Der arbejdes på at lave en ugentlig
udenfor i bålhytten.
Ingen forældre/ bedsteforældre til julebindedagen.
3.2 Ansættelsessamtaler
Sidste frist for ansøgninger er torsdag kl. 12
Der er kommet få men dog nogle fornuftige ansøgninger.
Samtaler afholdes:
mandag den 22. november kl. 17.00, 18.30 og 19.30
Evt. samtaler tirsdag den 23.
Bo, Jane, Lone, Kasper og evt. Thomas fra bestyrelsen deltager +
Rasmus, Dorthe og lærerrepræsentanter.
3.3 Evaluering af arbejdslørdag
Det blev meget anderledes pga. Corona på skolen.
Der er styr på madgruppen.
Arbejdslørdagen i januar skal forventes at afholdes anderledes
afhængig af Corona situationen. Afholdes evt. i mindre grupper og
kan alternativt helt aflyses.
3.4 Ny dato til bestyrelseskursus
Der findes en ny dato til kurset i foråret.
3.5 Fælles forældremøde - Værditræet
Dorthe gennemgik meningen med værditræet. Super godt redskab for
både lærere, elever og forældre.
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Der skal, når Corona situationen tillader det, indkaldes til et nyt fælles
forældremøde, hvor værditræet igen skal tages op og diskuteres.
Dette er planen at gøre ca. hvert 5 år.
Nyt fra lærergruppen (Jan Nissen)
Jan fortæller at lærerne har det godt. Der er en generel træthed over Corona
situationen.
Der har været en del sygdom - influenza vaccination tilbydes til alle ansatte.
Nyt fra formanden
En familie med 2 børn er stoppet på skolen.
Nyt fra kasserer
6.1 Budgetgennemgang
Thomas gennemgik budgettet.
Der er overskud på lærerlønninger som skyldes refusioner.
Der er trukket ud fra ejendomsbudget som ryger til afskrivning.
Varme, gas og el stiger.
Der bør tænkes i et supplerende fyr med jordvarme.
Datoer til bestyrelsesmøder 2022
Tirsdage 11/1, 8/2, 8/3, 5/4 fra kl. 19.00
Generalforsamling torsdag 7/4
Arbejdsgrupper (Thomas og Kasper)
Grupperne skal hedde ”Aktivitetsgrupper” i stedet for arbejdsgrupper.
Det blev besluttet at ”posen ikke rystes” mht. grupper da mange grupper
fungerer godt og man derved risikerer at gøre mere skade en gavn.
Postgruppen pilles ud (der skal kontakt til Helga og August med en
forespørgsel om de har brug for folk)
Rasmus er bestyrelseskontakt til postgruppen
Der skal oprettes en ”Handyman gruppe” som kan kontaktes ved akutte ting
samt andet arbejde, der skal laves ud over arbejdslørdage.
Der oprettes en ”Håndplukket” ”Bygningsgruppe” (som ikke skal stå i folder)
Fejegruppen: der skal noteres at man fejer 4-6 gange årligt¨
Grafisk gruppe er også ”Håndplukket”

Kasper, Thomas og Johnny mødes og retter til og får de sidste ind i en
aktivitetsgruppe. Gerne i Loppe, Handy, Feje samt Rengøring
Folder skal opdateres. Opdateret tekst sendes til Grafisk gruppe.
9. Julegaver

Der blev snakket om julegaver til personalet.
Ved afstemning blev det besluttet at bestyrelsen ikke skal modtage
julegave.
10.EVT
Kasper holder møde med Loppeudvalget fra Friskolens Venner.
Julefrokosten flyttes til et tidspunkt hvor Corona situationen tillader det.
Jane har fået en henvendelse fra en forælder ang. rengøringsweekender,
sjakbajs og ønske om mere socialt samvær til disse. Dette blev kort
diskuteret.
Grada kigger på rengøringszoner til næste gang (der skal laves nye zoner da
musikhuset også skal med).
Lone medbringer kage til næste møde den 11. januar.

