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Info 

En del af det sociale 
fællesskab omkring 
Tandslet Friskole sker i de 
forældredrevne 
arbejdsgrupper, som løser 
praktiske opgaver, der er 
uundværlige og utrolig 
vigtige for alle på Friskolen 
og som er med til at 
forankre det fælles 
ejerskab, vi alle har for 
Friskolen.  
 
De enkelte arbejdsgrupper 
er rimeligt selvstyrende - 
indenfor aftalte rammer. 
Grupperne vælger en 
formand og et medlem fra 
bestyrelsen bliver tilknyttet 
for at afklare eventuelle 
spørgsmål m.m. 
 
Hver forælder forventes at 
være medlem af mindst 
een af arbejdsgrupperne.  
 

 



Aktivitetsgrupperne Aktivitetsgrupperne 

 IT-gruppen 
Drifter og vedligeholder servere, 

netværk, arbejdsstationer og 

printere. Gruppen består af 

udvalgte medlemmer. 

 Fondssøgningsgruppen 
Ansøger firma, fonde og legater på 

vegne af friskolen  

 Madlavningsgruppen 
- Laver mad til arbejdslørdage  

 Bagegruppen 
 - Bager til de forskellige 

arrangementer på Friskolen: 

 Skolens fødselsdag 

 Loppemarked  

 Skolefest 

 Bager boller til 4 arbejdslørdage  

 Postgruppen 
- Omdeler nyhedsbreve, ”Tandslet 

Tidende” og andre meddelelser fra 

Friskolen, ca. 3-4 gange pr. år  

 Bygningsgruppen 
- Ind- og udvendig vedligehold, 

pedelarbejde, planlægger 

arbejdslørdage, løser opgaver 

løbende igennem skoleåret  

 Friskoven 
- Varetager ind- og udvendig 

vedligeholdelse.  

 Rengøringsgruppen 
Planlægger arbejds-

lørdagsrengøring, hvad og 

hvem  

 Fejehold 
Ekstra rengøring af gulve i 

gymatiksal, gangarealer og 

Fristedet hver tirsdag. Jo flere 

der tilmelder sig, jo færre 

omgange får hver især tildelt.    

 

 

Gartnergruppen 
Vedligeholder 

udendørsarealer, legeplads, 

sportsplads, rydder sne og slår 

græs, ugentligt og efter behov  

 Malergruppen 
Vedligeholder og frisker alt  op 
der kan klares med pensel og 
rulle, udendørs og indendørs.  

Information om  
Tandslet Friskoles Venner 

Friskolens Venner er en selvstændig 
forening, der arbejder for at skaffe 
penge til Tandslet Friskole. Vennerne 
planlægger bl.a.: 

 Loppemarked 

 Forårsfest 

 Fødselsdagsarrangement 

 Sælger medlemskort 
 
Bestyrelsen for Vennerne bliver valgt på 
den årlige generalforsamling. 
Foreningens formand er Hanne 
Jacobsen . 

 Loppeudvalget 
Planlægger og 

gennemfører det årlige 

loppemarked, henter 

løbende lopper  


