
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  4/11-‐2014	  
Tilstede:	  Sandra,	  Finn,	  Morten,	  Jens,	  Tanja,	  Torsten,	  Karin,	  Lene	  

Fraværende:	  Kia,	  Nina	  

Sendt	  til:	  Bestyrelsen	  og	  skoleleder.	  

	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Der	  er	  mange	  som	  gerne	  vil	  have	  deres	  børn	  på	  vores	  skole	  også	  til	  næste	  år,	  alle	  havde	  en	  god	  dag	  
i	  fredags	  hvor	  der	  var	  pædagogisk	  dag	  og	  forældrene	  tog	  undervisning	  med	  halloween.	  Christian	  er	  
startet	  som	  sfo	  leder	  og	  afd.	  Leder	  og	  skal	  aflønnes	  efter	  dette.	  Lene	  pedel	  har	  sidste	  dag	  i	  morgen	  
og	  job	  centeret	  er	  opmærksom	  på	  at	  vi	  kan	  modtage	  en	  ny	  pedel	  fra	  torsdag.	  Ipad	  air	  kan	  leases	  
ved	  et	  andet	  firma	  som	  koster	  ca.	  50	  kr.	  mindre	  pr.	  ipad	  pr.	  måned,	  det	  kan	  blive	  dem	  der	  kommer	  
til	  og	  ikke	  udskiftning	  af	  ipads,	  de	  store	  skal	  have	  de	  nye	  hvis	  det	  bliver	  aktuelt.	  

	  
Budget:	  

Situation	  ang.	  Familier	  der	  skylder	  penge	  til	  skolen.	  

• Det	  er	  der	  lavet	  en	  aftale	  om.	  

Der	  er	  ikke	  afholdt	  budget	  møde	  da	  der	  er	  ok.	  Med	  penge	  på	  kontoen	  lige	  nu	  og	  der	  er	  en	  del	  der	  skal	  
ændres	  i	  vores	  måde	  at	  kontere	  på,	  dette	  skal	  ændres	  til	  og	  der	  afholdes	  møde	  i	  næste	  uge.	  

Elevtal	  fremover.	  

• Der	  er	  indmeldt	  7	  elever	  til	  kommende	  0.	  klasse	  indtil	  videre.	  
	  
Diverse:	  

Status	  på	  spejderhytten.	  

• Der	  er	  2	  forslag	  og	  hvad	  vil	  vi,	  oplæg	  nr.	  1	  så	  betaler	  vi	  10.000	  kr.	  nu	  og	  10.000	  kr.	  igen	  i	  3.	  kvartal	  
2015	  og	  oplæg	  nr.	  2	  og	  så	  koster	  det	  at	  vi	  skal	  lave	  2	  pantebreve	  på	  hver	  30.000	  kr.	  som	  skal	  
indfries	  ved	  salg.	  

Referat	  fra	  møde	  på	  Tandslet	  Friskole	  

• Et	  godt	  møde	  med	  mange	  forskellige	  aspekter.	  

Status	  på	  afløb	  og	  kælder	  køkken	  

• Køkkenet	  er	  bestilt	  og	  det	  bliver	  monteret	  efter	  jul	  af	  Kristoffer,	  Torsten	  snakker	  med	  radio	  
amatørerne	  om	  de	  vil	  være	  med.	  Afløb	  er	  ikke	  renset	  op	  endnu,	  Lene	  rykker.	  



Status	  på	  overvågning.	  

• Stumperne	  er	  kommet	  og	  det	  skal	  sættes	  op,	  det	  kan	  gøres	  til	  en	  arbejdslørdag.	  Lene	  finder	  3	  
personer	  som	  har	  forstand	  på	  el	  til	  at	  sætte	  kameraer	  op	  og	  trække	  ledninger.	  

	  
E`svenstrupper:	  

• Lene	  laver	  et	  oplæg	  til	  næste	  gang.	  	  
• Officiel	  indskrivning	  af	  kommende	  0.	  kl.	  elever	  d.	  15/1-‐2015	  kl.	  15-‐18.	  
• Informationsmøde	  onsdag	  d.	  25/1-‐2015	  kl.	  17.00-‐18.00	  for	  nye	  elever	  i	  0.	  kl.	  med	  forældre.	  

	  
Personale:	  

Ny	  SFO	  leder/pædagog	  

• Christian	  er	  ansat	  og	  der	  var	  mange	  at	  vælge	  mellem,	  det	  var	  enstemmigt	  besluttet.	  Christian	  er	  
begyndt	  og	  det	  går	  godt	  de	  2	  første	  dage	  er	  gået	  godt,	  han	  er	  glad	  ved	  børene	  og	  de	  er	  glade	  ved	  
ham,	  han	  er	  dygtig	  til	  at	  sætte	  grænser.	  

Ny	  pedel	  

• Der	  er	  sagt	  til	  job	  centeret	  at	  vi	  er	  klar	  til	  en	  ny	  fra	  torsdag.	  
• Aftalen	  med	  kommunen	  skal	  ændres	  lidt	  så	  de	  ikke	  skal	  være	  her	  i	  6	  mdr.	  hvis	  ikke	  de	  kan	  bruges.	  	  

Hvem	  tager	  musik	  undervisningen	  

• Det	  gør	  Christian,	  det	  hedder	  musik/rytmik.	  
	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  

• Nej	  det	  er	  der	  ikke.	  
	  
Evt.	  

• Evt.	  få	  en	  livsstils	  konsulent	  til	  at	  komme	  og	  snakke	  med	  børne	  i	  SUF	  måske	  i	  foråret	  2015.	  
• Støtteforeningen	  er	  ved	  at	  planlægge	  skole	  sponser	  cykelløb.	  	  
• Pris	  for	  i	  år	  i	  forsikring	  42.000	  kr.	  næste	  år,	  59.000	  kr.	  hvis	  ikke	  vi	  har	  ændringer.	  
• Banken	  har	  sendt	  en	  anmodning	  om	  at	  vi	  skal	  have	  ændret	  en	  smule	  i	  vores	  købskontrakt.	  
• På	  andre	  friskoler	  har	  man	  trukket	  personalet	  med	  ind	  til	  møderne	  sommetider	  den	  først	  halve	  

time.	  
• Tøj	  salg	  på	  t-‐shirts	  hvad	  blev	  overskuddet?	  Det	  blev	  ca.	  600	  kr	  da	  der	  var	  en	  del	  forsøg	  for	  at	  få	  det	  

rigtige	  tryk.	  
	  
	  
Næste	  møde:	  

• Foto	  politik.	  



	  


