Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 11. april 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.
Afbud: Lotte Vels, Lars Mogensen, Anne Maria Duus

Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Forældreudvalg: Torben har lavet skabelon til de forskellige
udvalg. Hvordan får vi forældrene til at deltage mere i
arbejdsdagene/udvalgene. Alle udvalg indkalder til møde og finder
ud af hvordan vi løser opgaverne i de enkelte grupper. Alle
udvalgsansvarlige udfylder skabelon (fra Torben) til næste møde.
b. hjemmeside: Torben og Morten undersøger forskellige
muligheder.
c. Åbenthus 15. maj: kl. 16-18. Samme model som sidste år (åben på
skolen og i børnehaven, støtteforeningen sælger pølser)
a. Der er ansat to pædagoger – Jytte og Gitte
b. Marianne er sygemeldt.
c. forældrerådsmøde i sidste uge. Hvordan får vi forældrene til at se
månedskalenderen – evt. sende sms.
d. Stort forældremøde i maj.
e. Været på stammekursus.
f. Glad for den nye garderobe.
g. fået bordfodbold
f. 38 børn i børnehaven.
h. 8 børn i førskolegruppen. Er med på skolen/undervisningen.
i. Merete tager til årsmøde i weekenden.
a. Tilsyn d. 21/3. Kommer i næste uge og evaluerer.
b. 5.-6. kl. har været til musikstævne.
c. Haft emneuge – ”fagdage”.
d. holddeling i matematik – gode tilbagemeldinger.
e. PPR virker – det er dejligt.
f. lærer i arbejdsprøvning (tilknyttet 0.-1. kl.)
g. 6.-7.- og 8. klasse har været i Goteborg
h. Der er kommet 3 nye elever på skolen.
i. Brandtilsyn.
a. møde med personale den 6.3.12: fint møde. evt. input fra en
ekstern person.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
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6. Budgetopfølgning.

7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

a. Årsregnskab 2011 underskrives af bestyrelsen
b. Jan gennemgået årsregnskab
c. Følger budget (2012).
a. Bygningsudvalg/CA: Har købt materialer til på lørdag.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Bestilling af sand til
sandkassen. Morten finder ud af om vi har brug for 2
affaldscontainere.
c. PR-udvalg/LM: intet nyt
d. Arrangementsudvalg/TM: sørger for forplejning på lørdag.
Sørger for kaffe og kage til åbenthus-arrangement.
e. Rengøringsudvalg/MS: intet nyt.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale.
a. generalforsamling: Bestyrelsen mødes kl. 18.30.
Generalforsamlingen foregår i børnehuset. Maj-Britt og Tina deler
stemmesedler ud. Starter med en sang. Torben fortæller om tilsyn.
Morten fortæller generel info om skolen bla. ingen 9. kl. næste år.
Jan gennemgår regnskab. Bestyrelsesmedlemmer præsenteres inden
afstemning. Stemmesedler nummereres. Arrangementsudvalget
sørger for forplejning.

9. Indkomne forslag

a. Byudviklingsplan i Vammen – anvendelse af gymnastiksalen i
fremtiden: Jan fremviste plan/tegning.

10. Evt.

a. Grundlovsdag: fremover er der lukket hele dagen.
b. Billede-galleri af personalet i børnehaven og på skolen.
26.04.2012 – kl. 19.00 Generalforsamling
07.05.2012 – kl. 18.30. Brød Carsten

7. Næste møder.
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