Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 12. marts 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Jan Johannesen,
Carina Skipper, Carsten Abrahamsen, Merete Larsen, Ulf Bender, medarbejderrepræsentant: Mette
S.
Afbud: Torben Christensen, Lars Mogensen, Annemarie Duus
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

2. Opfølgning på sidste
møde

Referat godkendt.











3.Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen









4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder







Ny ovn til køkken samt lys ved hoveddør i BH: Er sat til og
fungere.
Bankforbindelse: Men på kommende møder.
halvtag til vuggestue mod skolegård: Bygningens placering
er godkendt.
PR-udvalget kontakt sponsorer: Torben K. sletter gamle
sponsorer på hjemmesiden.
Legehus på legepladsen: Der er lavet tegning på halvtag og
sandkasse. Skal laves d. 5. april til arbejdsdagen.
Krav til ligestilling i bestyrelsen: kommer på hjemmesiden
senere.
Planlægning af arbejdsdag/udvalg: Annemarie vender
tilbage.
Forældrefest: Bliver d. 5. april
Visionsopfølgning: Er beskrevet i nyhedsbrevet. Arbejdet er
sat i gang. Torben K. ligger det ind på hjemmesiden.
Det går godt.
Der er 10 børn
2 nye børn til maj + 1 går i børnehave til maj
Ansættelsessamtaler i morgen (120 ansøgninger)
Vi ligger 75.000 kr. bedre end forventet.
14 maj. kl. 19.30 er der generalforsamling.
Forslag fra visionsmødet, kommer med på næste møde i
vuggestuen.
Ansættelsessamtaler i morgen
Alle ansatte i børnehuset skal på Marte Meo-kursus.
Har været på tidlig sprogkursus
1 barn er meldt ud.
Vi besøger forelauget et par gange om ugen.
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen







Sidste gang svømming er i marts.
Skal på teatertur til Viborg d. 20. marts.
Pensionisterne har været på besøg – god oplevelse.
Bedsteforældredag med fastelavn.
Tilsyn d. 1. april.




Der kan købes tøj med skolen logo via hjemmeside.
Alle lærere har været til foredrag om lektier eller ej? God
foredragsholder. Torben K. undersøger hvad et foredrag
koster.
Der har været tilsyn på skolen.
Skole/hjem-samtaler. Gik godt.
Anden lange skoledag fandt sted i går. (4.-8. kl. i skole til kl.
17.30)
Der er kommet 1 udmeldelse og 2 nye børn tilmeldt på
skolen.





6. Evaluering

–

7. Budgetopfølgning og
økonomi





Intet nyt i forhold til budget.
Til næste møde skal årsregnskab for 2013 skrives under.
Jan regner på, hvad det vil betyde, hvis vi sætter prisen for
SFO-en ned, som Viborg komunne gør fra august på de
kommunale sfo-er.

8. Orientering fra udvalg



pt. ingen indkommende

9. Planlægning



Generalforsamling.






Morten laver oplæg
20 % af aktierne skal betales tilbage i år, foregår ved
lodtrækning.
I avisen og opslag hos købmanden, nævnes i ugebrevet, og
på hjemmesiden.
Bestyrelsen møder kl. 18.30
generalforsamlingen begynder kl. 19.00
holdes i børnehuset.
Torben K. laver stemmesedler
Forplejning sørger arrangementsudvalget for (øl, vand, kaffe
og kage)
Jan kontakter Uffe om han vil være dirigent.





Arbejdsdag:
d. 5. april. kl. 9-15
forplejning: morgenmad, frokost og kaffe/kage
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Indkomne forslag

11. Evt.



Torben og Merete laver liste i næste uge og sender det ud pr.
mail til tovholderne.



Bestyrelsestræf d. 5. maj på Gregers Krabbe friskole
(følgende deltager: Lone, Carina, Maj-Britt, Ulf, Carsten og
Mette F. fra vuggestuens bestyrelse)
Lamper i børnehuset vil vi gerne have udskiftet. Carsten
undersøger hvad det vil koste.

–



12. Mødedatoer

d. 02.04.2014 kl. 19.00 brød Lars
d. 29.04.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 19.00 brød Morten
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