Referat for Tandslet Friskoles bestyrelsesmøde 17/08-2021
1. Nyt fra skoleleder/viceleder:
1.1 Corona-test
Rasmus orienterer om at næste uge er der igen tilbud om test på alle
skoler i Sønderborg Kommune.
1.2 Barsel
Lisa går på barsel ved juletid. Nicolai går på barsel også omkring jul.
1.3 Status musikhus
Vi går en runde i huset senere.
1.4 Opsparede feriepenge
Disse penge skal ikke udbetales før den enkelte medarbejdere går på
pension. Rasmus og Pia er ved at undersøge hvordan disse penge kan
disponeres.
2. Nyt fra formanden
2.1 Generalforsamling
2.1.1 Hvornår mødes vi?
Bestyrelsen mødes 16:15.
2.1.2 Tilsynsførende
Rasmus har haft kontakt med Anne Grethe Dahl som kandidat
til kommende tilsynsførende.
2.1.3 Nye bestyrelsesmedlemmer
Flere har ytret interesse for bestyrelsesarbejdet.
2.1.4 Konstituerende møde – er der en dato?
Konstituerende møde er lige efter generalforsamlingen.
Udgaard vil sende et tilbud om børnepasning ud til forældre
der deltager i generalforsamlingen.
2.2 Loppemarked – henvendelse fra loppeudvalget
Vi har ikke fået henvendelser fra forældre.
2.2.1 Ekstra rengøring?
Johnny har haft kontakt med nogle forældre fra
rengøringsgruppen vedr. ekstra rengøring i forbindelse med
loppemarkedet.
2.2.2 Bagegruppen
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Jane har en udfordring i at skaffe forældre til at bage og stå
for kagecaféen til loppemarkedet. Dorte vil spørge Udgaard
om de vil hjælpe i kagecafeen.
2.2.3 Loppemarked mangler hænder
Det er ikke lykkedes at finde flere hænder. Opgaven ligger til
bestyrelsen efter generalforsamlingen.
2.3 Opgaveliste
Mette har lavet et udkast til en liste, som vi gennemgår. Mette sender
den til Rasmus.
2.4 Opdatering af arbejdsgruppelisten
0. klasses forældre skal tilføjes til arbejdsgruppelisten. Der skal tages
kontakt til de 0. klasser samt andre nye familier. Johnny og Grada tager
kontakt til denne gruppe. Synlighed af hvilke arbejdsgrupper familierne
er en del af, forslås tilføjes i friskolehåndbogen.
Nyt fra kasserer
3.1 Budgetopfølgning
Thomas gennemgår skolens budget.
Nyt fra medarbejderrepræsentant
Marianne orienterer om hverdagen på skolen, med morgensamling igen. De
nye medarbejdere er faldet godt til.
Opgaveliste
Er gennemgået.
EVT
Grada har fået en henvendelse vedr. fællesspisning/åben skole. Emnet kan
tages med til de forskellige forældremøder, så nogle forældre kan tage
koordineringsopgaven.
Mette takker af som formand.
Årets pædagogiske tema bliver: ”det år vi undre os over”.
Kommende foredrag er med Lars Mogensen, vedr. konflikthåndtering.

