Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 3. marts 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Ulf Bender, Kasper Lykkegård, Jan Johannesen, Carsten Abrahamsen,
Carina Skipper, Mette Frandsen, medarbejderrep. Lotte Jensen
.
Afbud:, Anne Marie Duus, Morten Lange, Torben Christensen, Lone Jensen
Referent: Carsten Abrahamsen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Værdigrundlag og vedtægter: Ulf har sendt bilag ud. Forældrerådet
mangler lidt endnu. Mener at den er klar til godkendelse d. 9/4
Der arbejdes med flg. fokuspunkter:
- Kommunikation
- Profilfag (denne skal BH have fokusp)
- Bygnings- og vedligeholdelsesplan

Vedr. hjemmeside oversættelse. Jan har talt med Jane, som er klar.
Venter på udspil fra TK og KL
Vi skal måske have hele vores hjemmeside revideret. Men det må
ind under punktet kommunikation.
Landsmøde. Er der nogen der ønsker at deltage?
Senest tilmelding 13/3
Kasper fra børnehuset deltager.
Sorgplaner, omsorgsplaner, brandplaner mv. er under udarbejdelse.
Der undersøges ligeledes om der skal tegnes noget FalckCare eller
lign. Der er kommet en pris på ca. 50.000,- Det lyder noget vildt.
Der undersøges om opfølgende førstehjælpskursus.
3. Børnehuset. Siden
sidst v/lederen

Der har været holdt flere fastelavnsfester.
Der er ved at være styr på de investeringer der skal foretages lige nu.
Der er startet to nye børn i børnehaven.

4. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Der har projektuge for de største børn. De har lavet projekter med
fremlæggelse af de enkelte børn. Der har været udfordringer.
Der skal fremadrettet arbejdes lidt mere med at udnytte de linjefags
emner, således ungerne får nogle værktøjer de kan bruge til
fremtidige fremlæggelser.
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Torben har været til møde på kommunen. Viborg kommune har nu
valgt, at vi som friskole kan komme med på kurser mv. hvis der er
plads. Vi er nu kommet meget mere ind i varmen. Og der bliver nok
blødt noget op på samarbejdet vedr. børn med evt. problemer.
Torben er ved at undersøge omkring bus fra Ørum og omegn, hvis
rutebussen lukker. Han prøver at spørge et par vognmænd om hvad
det koster at køre de ca. 200 dage

5. Evaluering

Fremtidig skal der evalueres på de tre fokusområder.
Kommunikation.
Profilfag.
Rammer og faciliteter.
Forældrerådet i Børnehuset mangler udspil fra bestyrelsen vedr
rammer de skal arbejde med. Vi siger at fokusområder skal være
synlige hele vejen. Bla. således at vores profilfag også kan/skal
bruges som temaer i BH.

6. Budgetopfølgning og
økonomi

Budgettet er lavet færdig. Det viser et overskud 300.000,Det er nødvendigt med at få skabt et overskud, fordi næste års
statstilskud bliver reduceret pga. strejken i 2011
Nuværende kører vi efter budget.
Endelig regnskab for 2014 kommer til næste bestyrelses møde. Der
SKAL det underskrives af bestyrelsen.(9/4)

7. Orientering fra udvalg

Branddøren i vuggestuen er forsynet automatisklukke.
Filtrene i alle ventilationsanlæg er skiftet.
Dørene i soveskuret SKAL males.

8. Planlægning

- Generalforsamling 28/4: indbydelserne sendes ud.
Start kl 1900
Jan spørger Uffe vedr. dirigent.
Der skal gøres lidt benarbejde for at finde nogle emner til nye
kandidater til bestyrelsen.
Der kan bl.a. kigges i arbejdsudvalgene om der er nogle aktive folk.
CA modtager ikke genvalg.
Torben K. tager med til næste møde hvem der er medlem af
skolekredsen

9. Indkomne forslag

Tovholderne i udvalgene indkaldes til møde d. 9/4
Vedr. pris i børnehaven. Ulf og AnnaMarie tager en snak om
hvordan det skal være og om hvordan det kan løses rent praktisk.

Side 2

Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Torben har rettet i vores forretningsorden. Bilag sendt rundt.
Ulf mener, at der skal være meget tydelige retningslinjer vedr.
overdragelse af projekter, udvalg, regnskab mv. fra gl. til ny
bestyrelse. Der arbejdes på at der bliver lavet en bestyrelsesmappe.

10. Evt.

11. Mødedatoer

Den 3.03.2015 kl. 19.00 brød Torben C.
Den 9.04.2015 kl. 19.00 brød Morten
Den 28.04.2015 kl. 19.00 generalforsamling
Den 5.05.2015 kl. 19.00 brød Lone
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