Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 11. januar 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, Mette, Lars Mogensen, Irene, Henriette,
Afbud: Lotte Vels, Anne Marie Duus

Referent: Maj-Britt Sørensen
Orientering om madordning m.m. Oplæg udleveret. 15 kr. pr. måltid hvis man køber for en måned
af gangen og 20 kr. pr. måltid når man køber enkeltvis. Enighed om at forsøget skal køre en
periode, og så skal den evalueres igen. Madordningen starter pr. 1. februar. Der skal købes en fryser
og et køleskab til børnehaven. Der skal handles lokalt. De store elever tager imod bestillinger.
Skolen (Torben) finder du af hvordan betalingen skal foregå. Der skal laves noget PR af vores nye
køkken. Regler skal tjekkes vedr. bespisning af personalet.
Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Lønforhandling med FSL: Langsø tillægget er forhøjet. Lærernes
funktionstillæg bliver ligeligt fordelt på lærerne. 4,3 % i ny løn.
Aftalen gælder de næste 1 ½ år.
b. Indgangsændringer i BH: Vi kan ikke bare lige lave ændringerne i
bygningen. Torben har sendt tegning ind. Mangler
brandgodkendelse.
a. juleafslutning med 120 mennesker.
b. julefrokost – købmanden sponserede godteposer.
c. alle børn og voksne har været på juletur til Viborg
d. Medarbejdersamtaler – positive tilbagemeldinger. Personalet
ønsker pædagogisk dag og kurser.
e. fødselsdagsfest – fællesspisning i februar.
f. Merete kan ikke få et samarbejde op at stå med Høndruphus.
g. dagplejerne kommer på besøg i anledning af fødselsdag.
h. Pt. 35 børn i børnehaven.
i. Morten er i virksomhedspraktik måneden ud, prøver at få det
forlænget.
a. luciaoptog på skolen
b. juleafslutning d. 21. dec.
c. Trine er på barsel de første 3 uger i januar. Lotte, Anne og Torben
dækker timerne.
d. Varslet tilsyn
e. Har haft stormskade på taget, er lavet.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen
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5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

a. Forventer positivt resultat.
a. Bygningsudvalg/CA: fået lang liste fra skolen. Problemer
med ventilationsanlægget.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: aftale med Henrik M. vedr.
rydning af sne. Hegn laves ud til Haugårdsvej.
c. PR-udvalg/LM: Torben kontakter Stiften og Landsbyerne.
Vil gerne hjælpe med at lave arrangement i forbindelse med
indvielse af køkkenet.
d. Arrangementsudvalg/TM: Har delt giro-kort ud. Hjælper
med at lave arrangement i forbindelse med indvielse af
køkkenet.
e. Rengøringsudvalg/MS: ikke noget nyt
f. Køkken/AD: Er næsten færdig, der bliver arbejdet igennem!
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. skolemad: ingen kro-mad når vi starter op i eget køkken.
b. Forældreudvalg: bedre planlægning af arbejdsdage på sigt, står i
ugebrevet. Mere struktur – Torben og Jan kommer med et forslag.
a. Indvielse af køkkenet med fællesspisning.
b. fælles arbejdsdag for alle udvalg: 14. april fra 9-15 starter med
rundstykker + 15. september fra 9-15
c. fået tilbud fra energi Midt – men vi beholder TDC.
d. hjemmesiden, som er oprettet på ”hval” er ikke gratis længere. Vi
beholder ”hvalen” indtil sommer. Morten undersøger andre
muligheder.
e. Kommende punkt – Åbent hus i maj.
f. Lars laver oplæg til kommunen vedr. cykelsti mellem Vammen og
Bigum/Lindum.
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
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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