Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 7. maj 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Jan D. Johannesen, Carsten
Abrahamsen, Anne Maria Duus, Carina Skipper, Lars Mogensen, Vibeke.
Afbud: Merete Larsen, Laila Axelsen, Torben Christensen.

Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

2. Opfølgning på sidste
møde

Referat godkendt.
1.a. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Morten Lange
Næstformand: Carsten Abrahamsen
Kasserer: Jan Johannesen
Sekretær: Maj-Britt Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Tina Meldgård
Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Duus
Bestyrelsesmedlem: Torben Christensen
a. Hjemmeside: intet nyt.
b. Åbenthus d. 15. maj: Der kommer annonce i avisen i denne uge.
c. Byudvikling i Vammen – anvendelse af gymnastiksalen i
fremtiden: der skal ikke røres på gymnastiksalen. Pengene skal
bruges til legeplads/aktiviteter til lidt større børn.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen
4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.

a. Anne er i arbejdsprøvning.
b. To drenge fra Klejtrup skole begynder efter sommerferien.
c. I gang med skema-planlægning
d. Trine på barsel til efteråret.
e. Service på brandsystemet i børnehaven.
f. 6.-7. kl. har været på tur til Ålborg.
g. 8. kl. har været på energi-museet i Tange til ”fysik-dag”.
h. Ingen busforbindelser mod Foulum
a. generalforsamling: Vi skal have en gæste-taler. Evt. inviterer
tilsynsførende til at fremlægge tilsynsrapport. Generalforsamlingen
skal være mere spændende.
b. arbejdsdag d. 14.04.12: Var en succes, en god dag. Bedre reklame,
at børnene gerne må være med.
a. 300.000 kr. betalt af på lånet (restgæld i banken 200.000 kr.)
b. følger budget.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Dejligt med en pedel! Garderoben i
SFO-en bliver lavet færdigt i denne uge. Kontakt til Bachgruppen vedr. revner i mur og tag.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: arbejdsdag d. 14. maj
c. PR-udvalg/LM: Sørger for reklame for åbenthus.
d. Arrangementsudvalg/TM: Bager til åbenthus-arrangement.
Laver lasagne til forældremødet i børnehaven.
e. Rengøringsudvalg/MS: En god arbejdsdag. Gulvene i
børnehuset er bonet.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale. Torben spørger Sandra, om hun vil være tovholder
på projektet.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. I-pads i undervisningen. Støtteforeningen: Torben tager snak med
lærergruppen, om det kan være aktuelt. Merete overvejer om det kan
bruges i børnehaven.
b. Evaluering af skolemadsprojektet:
- forbrugeren er tilfreds med maden (mængde og kvalitet)
- pris
- variation
- økonomi (udgifter til mad og personale + timer, tid til rengøring)
- forbedringsforslag/udvikling
- personalet skal evaluerer på madordningen.
- opgørelse over antal brugere pr. dag (børnehave og skole)
- hvad har det betydet for børnehuset, at de ikke selv skal lave mad.
- hvor er der nogen der ikke er med i ordningen.
a. Hvad gør vi med storaffald, som ikke kan komme i containeren?
Evt. det bagerste rum i gymnastiksalen. Områdeudvalget sørger for
at det bliver kørt på Revas en gang om måneden.
b. Det er vigtigt, at vi håndtere konflikter på skolen. Vi kan ikke
undgå, at der vil opstå konflikter. Hvis forældrene oplever noget de
sætter spørgsmålstegn ved, skal det ikke diskuteres over kaffen
(sladder), forældrene skal gå til skolen/læren/lederen.
d. 19.06.2012 kl. 18.30 – brød Jan
d. 14.08.2012 kl. 18.30 – brød Tina
d. 12.09.2012 kl. 18.30 – (ideer til generalforsamling) brød Torben
d. 11.10.2012 kl. 18.30 – brød Anne Marie
d. 12.11.2012 kl. 18.30 – brød Morten
d. 04.12.2012 kl. 18.30 – brød Maj-Britt
d. 16.01.2013 kl. 18.30 – brød Carsten
d. 07.02.2013 kl. 18.30 – brød Carina
d. 11.03.2013 kl. 18.30 – brød Lars
d. 02.04.2013 kl. 18.30 – brød Laila
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan
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