Referat fra Bestyrelsesmøde den. 8.9.15 kl. 19.00
Til stede: Torben Knudsen, Jytte Lind, Mette Svoldgaard, Carina Skipper Jensen, Ulf
Bender, Jan Johannesen, Henrik Eriksen, Ronni Hørlyk, Christian Nørskov, Lasse Holm,
Morten Lange, Lone Jensen (referent)
Afbud: AMD, MF
Det er aftalt at dette møde specielt skal afsættes til punkt 8.a.
1.

Godkendelse af ref. fra 10.8.15

2.
a.

Opfølgning på sidste møde
Bestyrelseskursus i Hvilsom den 27.8.
/CN+RH
Kørselsordning til Ørumområdet fra
skoleåret 15-16 /TK
Evt. pris på SFO-buselever /JJ+TK
Vedligeholdelsesplan /Arbejdsgruppen
(JJ+RH+CN+JL+TK)
Køb af gymnastiksal /TK+JJ
Byggegrunde på Genvej og
Haugårdsvej – ”Bytning” /TK+JJ

b.
c.
d.
e.
f.

3.

Børnehuset. Siden sidst
v/afdelingslederen

4.

Skolen. Siden sidst v/skolelederen

5.
a.
b.
c.

Evaluering
Kommunikation- PR /TK+AD
Profilfag /TK+JL
Rammer og faciliteter

6.
a.
7.

Økonomi
Budgetopfølgning /JJ
Orientering fra udvalg – orientering
sendes skriftligt til TK, der udsender til
bestyrelsen
Pt. ingen indkommende
Planlægning

a.
8.

Referat godkendt med den bemærkning at
sætningen ”Arbejdet med…” i afsnit 3 slettes
da det er en fejl at det står der.
a. Ronni og Christian fortalte kort om det kursus
de havde været af sted til. Det var en god
aften.
b. Kørselsordningen er i gang, og TK har aftalt
med Richard at han fører statistik mhp. Senere
evaluering.
c. Ikke noget nyt endnu – TK og JJ følger op.
d. Ikke noget nyt endnu.
e. Aftalen er ikke endelig på plads endnu.
f. Der er endnu ikke nogen afklaring på
byggeplaner m.v. - JJ forhører sig hos
Boligselskabet.
Der er blevet ansat ny pædagog – Line Borup
Larsen fra Rødding. Maja er desuden
sygemeldt p.t., Lotte er stoppet på
rengøringen så der er en del vikarer inde i
huset i tiden.
Ulf orienterede om forældrerådets
arbejde/møde.
Der har været afholdt forældremøde med oplæg
af SSP konsulent. Et godt møde men meget
tyndt forældrefremmøde. Der er startet en ny
elev, men der fraflytter en elev til den 1/10.
Der har været høstmarked og emneuge og der
er lejrtur i resten af ugen.
a. Jytte Lind og Mette B er administratorer. Der
laves den ændring af FB så opslag på siden
skal godkendes af ADMIN. Det blev taget op
igen om PR udvalget kan gøres til et
permanent udvalg. Dette blev drøftet igen, og
der blev lavet aftale om at udvalget efter
ønske igen gøres permanent. Henrik Eriksen
og Susanne Maretti fortsætte og Tk og JL
efterluser et par medlemmer mere. Udvalget
skal som det første udarbejde en plan for
kommende indsatsområder og dette skal
cleares med bestyrelsen.
b. Intet nyt.
c. Intet nyt.
a. Ikke noget nyt – vi følger næsten budgettet
Kontaktpersonerne for udvalgene skal snarest
muligt indleveres til TK så det kan komme på
nettet lige som sidste år.
a. Der var en generel drøftelse af bestyrelsens

a.

b.

Skolens undervisningstilbud – hvilke
klassetrin skal udbydes. På dette møde
skal bestyrelsen fastlægge processen
for denne beslutning /ML+TK
Fællesarbejdsdag den 19.9. kl. 9.0015.00 /TK

forskellige synspunkter i forhold til at have en
9. klasse på Langsø Friskole. Annemarie Duus
var med på telefonmøde og stødte til senere i
mødet. Ligeledes blev nogle af udfordringerne
ved at have en 9. klasse vendt og drejet.
Der var en snak om processen vi skal igennem
for at nå i hus med en fælles beslutning om 9.
klasse eller ej? Der var enighed om at
forældrene skal inddrages i processen. Der
var dog lidt forskellig holdning til om
bestyrelsen skal komme med et oplæg til
drøftelse i forældregruppen eller om der skal
være helt rent bord inden snakken tages med
forældregruppen? Skal vi måske fokusere på i
første omgang at lave en stærkere 7. og 8.
klasse inden vi arbejder på en 9. klasse?
Planlægning af processen:
Step 1 - I løbet af de næste ca. 2 måneder
afholdes der et temamøde med oplæg fra en
af de friskoler der allerede har startet 9. klasse
– Evt. Hvilsom? Evt. opfordre alle deltagere til
at komme med min. 3 input til krav og ønsker
til en fremtidig overbygning.
Step 2 – Bestyrelsen arbejdere videre med de
input der kommer frem på mødet.
Efterfølgende steps kan evt. være:
Forældremøde med forældre i 5.-7. klasse om
fremtidig skolegang og snak om hvad der skal
til for at eleverne fortsætter skolegangen på
Langsø Friskole?
Forældremøde med forældre i 0.-4. klasse om
fremtidig skolegang frem til 8.-9. klasse. Hvad
skal vi fylde ind i disse klassetrin?

9. Indkomne forslag
a.
10. Evt.

Kommende møder:
Onsdag 7/10 kl. 19.00 – Morten Lange
Torsdag 5/11 kl. 19.00 – Christian Nørbæk
Mandag 7/12 kl.19.00 – Carina Skipper
Tirsdag 5/1 kl. 19.00 – Lasse Holm
Onsdag 3/2 kl. 19.00 – Anne Marie Duus
Torsdag 3/3 kl. 19.00 – Torben Knudsen
Mandag 4/4 kl. 19.00 – Ulf Bender
Generalforsamling 26/4 kl. 19.00

b. Der er snart Fælles Arbejdsdag – Jytte Lind
sørger for at det kommer på FB.
Ingen forslag
TK sørger for udlevering af nøgler til HE og LH
der mangler at få nøgler.
Forslag om at der laves spørgeskema om
tilfredshed med skolemaden – så

Mandag 2/5 kl. 2/5 kl. 19.00 – Lone Jensen
Brød og mødeleder: JJ
Se i øvrigt link til Dansk Friskoleforening: http://www.friskoler.dk/ Her er megen nyttig viden.
Tilmeld jer f.eks. nyhedsagenten
/TK

