Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 9. februar 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Jan D. Johannesen, Torben
Christensen, Merete Larsen, Carsten Abrahamsen, Trine, Anne Marie Duus
Afbud: Lotte Vels, Lars Mogensen

Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Madordning sat i værk + presse: Går fint. Positive
tilbagemeldinger. Stiften og Landsbyerne var her i går.
b. Forældreudvalg: intet nyt – Jan og Torben kommer med oplæg til
næste møde.
c. Hjemmeside: Morten kommer med oplæg.
d. Cykelsti, Vammen Lindum: Lars har sendt brev til kommunen.
e. Indvielse af køkken: Tirsdag d. 28. februar fra kl. 17-18.30.
Morten siger et par ord. Skoleeleverne inddrages, Mette vender
tilbage til Tina. Lars sørger for presseomtale.
f. Åbent hus i maj: 7. el. 15. maj fra kl. 16-18. Støtteforeningen
griller pølser. Arrangementsudvalget sørger for kage og kaffe. PRudvalg (Lars) sørger for presseomtale.
a. lameller sat op i garderoben
b. Tilbud på ”ny garderobe” 8000 kr. Rengøringsudvalget sørger for
slutrengøring.
c. Morten er holdt i børnehaven.
d. Dennis er i virksomhedspraktik.
e. Natasja begynder i virksomhedspraktik fredag i uge 7.
f. 38 børn 1. marts i børnehaven.
g. Forældreudvalget har nok at lave.
h. 75 til fællesspisning.
i. 15 familier i børnehaven kender ikke skolen. Evt. lave fælles
folder fra børnehave og skole, som familier modtager ¾ år før
skolestart. Evt. inviterer lærer til fælles arrangement i børnehave.
Evt. personlig invitation til åbent hus til de familier der ikke kender
skolen.
a. 0.-1. kl. har deltaget i bolddag.
b. Ny psykolog tilknyttet skolen og børnehaven.
c. Projektuge i denne uge.
d. forventer 8-9 elever i kommende 0. kl.
e. Arbejdstilsynet har været her, har ikke fået anmærkninger.
f. Har afgivet bud på diverse inventar på Lille Virgil friskole.
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g. Trine har købt nye bøger til skolen.
h. Revisor tilsyn
i. Så småt taget hul på næste år. (2.-3.-4. kl. sammenlæses)
5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

a. Det færdige regnskab – fornuftigt udkast kommer med på næste
møde.
a. Bygningsudvalg/CA: Service på begge fyr. I gang med
”listen”
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Der er plantet hæk-planter.
Torben finder ud af, om vi skal have ekstra affaldscontainer.
Månedlig tilsyn skal iværksættes.
c. PR-udvalg/LM: opfølgning på skilt til Vasehus rideskole
samt folder.
d. Arrangementsudvalg/TM: intet nyt.
e. Rengøringsudvalg/MS: weekenden i uge 7 – slutrengøring i
ny garderobe i børnehaven.
f. Køkken/AD: afsluttet.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale.
a. Fællesmøde med personalet og bestyrelsen d. 6.3.12:
- fællesspisning kl. 17.00-18.00 (Torben finder ud af forplejningen)
- kl. 18.00 – 19.00: fælles tema: hvordan bliver vi et hus/en enhed?
Hvordan får vi de nye med?
- kl. 19.00 – 20.00 skolens evaluering – sammen med lærerne.
- kl. 20.00 bestyrelsesmøde.

9. Indkomne forslag
10. Evt.

7. Næste møder.

a. Blive bedre til at fortælle alt det gode vi gør.
b. Lave en temablok i nyhedsbrevet – evt. hvordan håndterer vi
mobning, vores mad-politik o. lign.
c. Generalforsamling med på næste møde.
d. der er årsmøde i friskoleforeningen.
e. Trine skal sørge for udsmykning af skolegård.
06.03.2012 – kl. 17.00 Møde bestyrelse og personale
11.04.2012 – kl. 18.30. Brød Morten
26.04.2012 – kl. 19.00 Generalforsamling
07.05.2012 – kl. 18.30. Brød Carsten
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