Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 10. august 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Carina Skipper, Ronni Hørlyk, Henrik Eriksen,
Christian Nørbæk, Jan Johannesen
Afbud: Morten Lange, Lasse Holm, Mette Frandsen
Referent: Lone Jensen

1. Godkendelse af
referat.

Referat fra møderne den. 28. maj og 10. juni og blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste 1. a. Kørselsordning til Ørumområdet fra skoleåret 15-16 /TK-AD
møde
Kørselsordningen er startet op. Når ordningen skal evalueres skal der
også evalueres på hvor stort behovet reelt bliver og bliver brugt. Der
er 9-10 brugere fra starten.

3. Børnehuset. Siden
sidst v./afdelingsleder
(taget som det 1. punkt
da Jytte skulle gå tidligt)

Det blev drøftet om der evt. skal laves en special bus/SFO ordning
med en speciel pris? Jan og Torben laver nogle beregninger.
Jytte Lind orienterede om situationen i Børnehuset. Der er kommet
over 80 ansøgninger til den ledige stilling – mange gode ansøgere –
de fleste uddannede.
Der afholdes pædagogisk dag den 15. august for personalet i
børnehuset.
Der er kommet et par udmeldinger af børn pga. flytning fra byen.
Arbejdet med de pædagogiske lærerplaner sættes lidt i bero indtil der
er ansat ny afdelingsleder.
Der er lavet aftale med Richard Duus om instruktion af en
medarbejder eller flere i brug af skolebussen.
Den 27. august kommer kunstneren Ditte Lundsgard og afholder den
kunst sektion Børnehuset vandt tidligere på året.
Der er ønske fra forældrerådet om at gå efter mere økologi i
børnehuset – evt. et ønske om at gå efter en økomærkning. (Bronce
= 30-60 % økologi)
Forældrerådet og børnehuset arbejder videre med i hvor høj grad der
skal købes økologisk.
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Der arbejdes stadig ud fra den holdning at mejeriprodukter og det
der ellers kan svare sig købes lokalt.
Der arbejdes fortsat på at blive DGI certificeret i børnehuset.
4. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Skolen havde en god sommerudflugt til Legoland – billig indgang
pga. børnene laved tegninger af Gram slot. Overvejelser om et
muligt udflugtspunkt evt. kunne være en tur til Vesterhavet eller
noget.
Sommerfesten gik godt.
Der er kommet et par nye elever hen over sommerferien. En elev
stopper formentligt til oktober og en elev stopper måske i august
måned.
Første skoledag gik godt. Helle Hjuler er nu blevet ansat som
flexjobber i SFO'en i 15 timer.
28.-29. september + 30. november og 1. december er de første 2
kurser omkring alkalær for alle lærerne – der kommer endnu et
kursus der ikke er fastlagt endnu.

5. Evaluering

a. Kommunikation- PR /TK+AD – Der har været voldsomt gang i FB
opdateringer hen over sommeren. Nu skal det finde et mere naturligt leje
men holdes ved lige fremad rettet. Jytte Lind gøres også til administrator
på FB gruppen så hun kan lave opslag for Børnehuset. Annemarie og
Henrik træder et skridt tilbage så personalet selv skal sørge for opslag.
b. Profilfag /TK+JL – Nyt at 0.-2. klasse også har profilfag Musik/drama.
Kun 3. klasse har ikke profilfag. 4.-7. klasse kan få enten kreativt design
eller udeliv/idræt som profilfag.
c. Rammer og faciliteter – Vedligeholdelsesplanen er strandet men der
skal arbejdes mere målrettet med det fremad. Også i forhold til at søge
penge til evt. at energirenovere gymnastiksalen m.v. Det skal laves i år
mens Jan stadig er i bestyrelsen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe:
Ronni, Christian, Jytte, Torben og Jan.
Torben skal snarest sørge for at der udleveres nøgler og alarmkoder til de i
bestyrelsen der endnu ikke har nøgler.

6. Økonomi

d.

Sommerafslutning /TK – Se under punkt 4

e.

Første skoledag /TK – Se under punkt 4

a. Budgetopfølgning – Jan har lavet halvårsopfølgning i løbet af
sommeren.
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7. Orientering fra udvalg

Tk sørger for at allerede indkomne arbejdssedler fordeles til
udvalgene i denne uge.
Orientering på FB om arbejdsdag den 19/9

8. Planlægning

Der er høstmarked den 5. september – arrangementsudvalget mødes
i morgen tirsdag 11. august – annonceres også på FB.
a. Bestyrelseskursus i Hvilsum den 27.8.
Giv besked til TK senest onsdag den 12. august om man kan deltage
– Ronni og Christian deltager.

9. Indkomne forslag

a. 8.-9. klasse Hovedpunkt. Til møde d. 8.9.

10. Evt.

11. Mødedatoer

08-09-15 kl.19.00 – Brød Jan
07-10-15 kl. 19.00
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