Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 11. august 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Uffe Schmidt, Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Anne
Marie Duus, Tina Meldgaard, Merete Larsen, Lotte Vels, Maj-Britt Sørensen, Sandra Thorsen
Afbud: Lars Mogensen

Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Indkøbsaftale med købmanden – opfølgning: Det fungerer med de
bestillinger vi afgiver. Vi skal have fundet en kontaktperson fra
skolen/børnehuset (Merete og Torben K. finder kontaktperson)
b. Tilsyn: pris 10.000 kr. Indkalder forældrekredsen til valgmøde i
forbindelse med bestyrelsesmøde d. 3/10 (Morten og Lars kontakter
kommunen)
c. Energimærkning: Torben til ledermøde i Nordjylland – samlet
tilbud til alle friskoler. Med på næste møde.
Bach sørger for deres bygning (Jan spørger hvad Bach skal have for
at energimærke børnehuset)
d. Vammen Fonden: Uffe inviteres med til næste bestyrelsesmøde.
e. Lån af Tjelebussen: Der er ikke sket noget nyt.
a. Madordning – opsigelse af Lisbeth: Børnehuset har lavet plan for
skolemad (Irene og Henriette skal være tovholder) men køkkenet
skal opdateres. Egen madordning til skolebørnene udsættes til nytår.
Torben K. snakker med kroen.
b. Personalet gør en stor indsats i forbindelse med mad (Irene og
Henriette har fået flere timer)
c. Flex-jobber er på prøve i køkkenet de næste 4 uger.
d. Kirstine rejser i morgen og Michael er begyndt i dag.
e. Pt. er der 28 børn – Der kommer 2 børn mere i år.
f. Fælles spisning i september + valg af forældreråd.
g. Overnatning i børnehaven d.1/9-2/9.
a. Har været i Fårup sommerland.
b. Ok sommerfest, der må gerne ske noget mere.
c. Der er 3 børn mindre end forventet til skolestart (64 børn)

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering

a. Sommerfest: Fungerede godt at vi sad i gymnastiksalen

6. Budgetopfølgning.

a. Skolen ca. 100.000 efter budget (større udgifter på lønninger).
Børnehaven er på budget. Vi har fået refusion på 45.000 kr. på
køkkenforbedring.
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7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. Bygningsudvalg: Skal i gang i klubben efter ferien.
b. Områdeudvalg/ML: Har været har løbende i sommerferien,
lavet hegn ved boldbanen, ordnet bede og fejet.
Områdeudvalget sørger for at slå græsset på nabogrunden.
c. PR-udvalg/LM: intet nyt.
d. Arrangementsudvalg/TM: Der bliver bagt brød til 1.
skoledag – vi har styr på det.
e. Rengøringsudvalg/MS: Der er gjort rent på skolen og i
børnehuset i juni og gulvene har fået pollis i juli.
f. Legeplads/AD: Der er kommet nyt græs på legehøjen.
Ibrugtagningsgodkendelsen er ikke kommet endnu. Hegnet
er blevet malet.
a. Første skoledag 13. august 2011. Der laves et ”skole program” af
nogenlunde samme varighed for alle børnene. Der spilles rundbold 1
time efter ”skoledagen”
Programmet bliver:
9.30 Velkomst ved Torben.
9.45 Skoledagen starter.
Forældrene ”sendes” ud af lokalet og bydes på kaffe. Klassevis.
Klasseforældrerådene vælges under kaffen.
10.45 ”skoledagen slutter.
10.45 eleverne får en forfriskning
11.15-12.15 Rundbold – børn og forældre (i tilfælde af regn, går vi i
hallen – Torben kontakter Bent)
Slut.
a. Barselvikar for Sandra: Torben laver annonce på jobnet.
Ansøgningsfrist d.10. sep. – samtaler midt i september.
b. Skyldige forældre. Hvad gøres når skole- og børnehavepenge ikke
betales? Vi skal være bedre til at hjælpe den enkelte familie. Fast
procedure: 1. Brev sendes ud. 2. Personlig kontakt
a. Der skal laves arbejdsudvalg til etablering af køkken. Skolen laver
udvalget i forbindelse med etablering af de nye forældreudvalg.
b. De små der skal begynde i skole, skal have et brev/indbydelse ca.
14 dage før skolestart.
c. Der skal laves et aktivt samarbejde med Høndruphus (Merete).
d. Jan har været til møde vedr. etablering af vej fra forsamlingshuset
til Genvej. De er positive over for opførelsen af vejen.
e. Vi skal have fundet ud af nødvendige investeringer til næste års
budget – Med på næste møde.
f. Vi har lånt skolen ud i forbindelse med gadeløb.
g. Liste skal opdateres over hvem der har nøgle til huset.
06.09.2011 – kl. 18.30. Brød Carsten
03.10.2011 – kl. 18.30. Brød Torben C.
07.11.2011 – kl. 18.30. Brød Tina
06.12.2011 – kl. 18.30. Brød Maj-Britt
11.01.2012 – kl. 18.30. Brød Lars
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
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06.03.2012 – kl. 18.30. Brød Jan
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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