Referat fra Tandslet Friskoles bestyrelsesmøde 27/4-2022
Tilstede: Bo, Lisbeth, Jane, Grada, Kasper, Thomas, Dorthe, Pia og Maja
Afbud: Rasmus
1. Valg af mødeleder og referent
Pia er mødeleder og Lone er referent
2. Velkommen til Lisbeth
Bo byder velkommen til Lisbeth og alle præsenterer sig for hinanden
3. Nyt fra skoleledelsen:
Nyt skema til resten af året– Mathilde ansat som vikar for Sonja
Ny stilling slået op til bl.a. at dække de dansktimer som Dorthe har haft
– deadline er den 17. maj samtaler vil være sidst i uge 20 fra torsdag den 19.
maj evt. mandag den 23. maj
3.1 Undervisningsmiljøvurdering
Sidst der blev lavet en, var i 2016. Punktet skal på næste møde med en
drøftelse af fokusområde. DCUM er en mulighed Pia kigger det
igennem og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Alt skal ligge klar inden sommerferie og undersøgelsen udføres i starten
af næste skoleår.
Der skal vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant blandt skolens
personale
3.2 Underskrift på forretningsorden
Forretningsordenen skal revideres og derefter godkendes på to på
hinanden efterfølgende bestyrelsesmøder. Alle bedes læse
forretningsordenen igennem til næste møde, hvor det der besluttet
hvordan revideringen skal foregå.
Grada deler dokumentet til alle

3.3 2021 donation fra Friskolens Venner
Der er søgt penge til nye ovne i hjemkundskab samt til nyt IT-udstyr
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OBS Udgårds ønsker skal huskes – evt. til en arbejdslørdag

3.4 Indvigelse af Uglehuset (Asserballe Private Børnehus)
Der er fest på søndag den 1. maj. Det skal skolen være med til at fejre
Grada kører forbi søndag formiddag med en gave fra Friskolen.

4. Nyt fra lærergruppen (Maja)
Maja fortæller om nyt fra de tre trin.
7. klasse konfirmeres Store Bededag
God stemning hos lærerne selvom det har været og stadig er en svær periode.
5. Nyt fra formanden
Vi er godt på vej tilbage – dog stadig med udfordringer.
Rasmus er godt på vej – fokus er på lærergruppen og det pædagogiske
Fokus på trivsel
6. Nyt fra kasserer
Kvartalsgennemgang af budget –
Gennemgang af udgifter i forhold til de stigende energipriser på gas og el
Der skal arbejdes på at finde alternativ til Gas
Grada har kontakt til Fondsgruppen

7. Update fra loppegruppen fra Kasper
Der har været møde i loppeudvalget under friskolens venner. De er glade for
den nye aktivitetsgruppe og kan få noget hjælp.
18/6 - 1. loppeindsamling
27/8 - 2. loppe indsamling
her skal familier fra loppe- aktivitetsgruppen gerne deltage
Loppemarked er den 3-4 september
Pia undersøger problematikken omkring teltene
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8. Fordeling af arbejdsgrupper + etablering af bygningsgruppen
Fondsgruppe – Grada
Madlavning – Jane
Bagegruppen – Jane
Rengøringsgruppen –Lisbeth
Fejegruppen –Lisbeth
Gartnergruppen – Lone
IT Gruppen – Pia i en periode
Grafiskgruppe – Grada
Loppegruppen – Kasper (ind til videre)
Handyman gruppen – Thomas
Bygningsgruppen – Thomas
Inden næste møde skal alle i en gruppe og hver gruppe have en formand
Lone og Thomas ringer rundt til dem som mangler en gruppe
Bygningsgruppen er i gang til næste arbejdslørdag
9. Rengøring – nye zoner + udstyr
Der skal laves 5 zoner i stedet for 4: Grada, Lisbeth og Lone laver et oplæg til
zoner til næste bestyrelsesmøde
5 nye støvsugere og nye slanger til de gamle er indkøbt
Eftersyn på skoles opvaskemaskiner
10.Evaluering af arbejdslørdag
Stor ros til Grada der tog styringen. Det gik godt, selv med de udfordringer der
nu engang er.
Der skal findes en løsning på tilmelding
Listen med krydser skal først op til middag
Grada er togholder på juni arbejdslørdagen
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11.Datoer til bestyrelsesmøder 2022
Onsdag den 1. juni
Torsdag den 4. august evt. medarbejdere gril aften
Tirsdag den 16. august
Tirsdag den 20. september
Onsdag den 26. oktober
Tirsdag den 15. november

12.EVT
Folder omkring fortrolighed til nye bestyrelsesmedlemmer
Foredrag men Lars Mogensen (Omkring konflikter) som blev aflyst sidst bliver
slut september til midt oktober – Dorthe undersøger og sætter dato
Hjemmesiden skal opdateres
I referat fra generalforsamling skal skrives hvem der er skv og fkv – Lone
skriver det ind i referatet og sender det til Pia
Thomas følger op på om nogen mangler at underskrive regnskab ved revisor
Dimension den 23. juni – punkt til næste dagsorden
Kulturnat 19. august bliver med et løbehold og ikke en stand
Lisbeth får en Tandslet friskole mail lavet i morgen torsdag
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