Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 7. januar 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan
Johannesen, Merete Larsen, Torben Christensen, Annemarie Duus, Carina Skipper, Carsten
Abrahamsen, medarbejderrepræsentant: Anne
Afbud: Lars Mogensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

–
ny ovn til køkkenet: Skal tilsluttes. Carsten kontakter
Vammen el. Ovnen skal betales i januar.
–
bankforbindelse: med på næste møde
–
tag på bh/vuggestue: carsten – skal laves sammen med
taget på skur til vuggestuen.
–
Lys ved hoveddør: vammen el.
–
halvtag til vuggestue mod skolegård: kommunen har
afvist tegningerne. Hvis vi flytter skuret 5 m. fra eksistende
bygninger, kan vi få lov til at lave et lukket skur. Uanset hvor skuret
skal laves, skal der være brandsikring. Poul bygger skuret uden
beklædning og Ulf indkalder arbejdsgruppen til færdig-byggelse af
skuret.
–
Fliser v. nyt halvtag: Er lavet.
–
Sponsor til skoles opstart – stadig på hjemmesiden:
PR-udvalget retter kontakt til sponsorerne om de vil forny deres
sponsorat. Hvis de ikke vil give igen, skal de fjernes.
–
sponsor – vuggestuens hjemmeside: Et hus – fælles
sponsorside (PR-udvalg)

3.Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

–
Legepladstilsyn: Der må ikke være et plastiklegehus.
Annemarie undersøger, om vi må have et legehus, hvis der ingen
vinduer og døre i samt om en plastik rutsjebane kan godkendes.
–
Anita er i virksomhedspraktik

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

–
–
–
–

Mette er i virksomhedpraktik
Der er ansat en vikar i stedet for Marianne.
Der starter 1 barn 1. februar.
Vi har haft første samlet personalemøde
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

–
planlagt kælderoprydning, der var ikke mange der
mødte op.
–
god oplevelse med fælles julegudstjeneste
–
har afsluttet nationaletest
–
Skoletøj skal købes direkte over nettet
–
Børnene mangler arrangement, især angående lektier.
Evt. anvende forældreintra, så forældrene bedre kan følge med i
hvilke lektier der er for.

6. Evaluering

7. Budgetopfølgning og
økonomi

–
–

8. Orientering fra udvalg

–
Annemarie laver udkast til, hvordan udvalgsarbejdet
skal udføres.

9. Planlægning

–
–
–
–
frem.
–

Jan har lavet budgetforslag (bilag udleveret)
budget godkendt.

visionsdag: 40 er tilmeldt.
Det afholdelse i forsamlingshuset.
Arrangementsudvalget sørger for forplejning
bestyrelsen møder kl. 8.45 og sætter stole og borde
Annemarie er ordstyrer

Indkomne forslag

–
lån af lokaler og pris herfor: Vi må gerne udleje. Oplæg
til takst blad laves af af JJ og LJ til næste møde.
–
Det skal ikke være et fest lokale. Der kan evt. betales
en afgift til forsamlingshuset.
–
Krav til ligestilling – ML kommer med oplæg til næste
møde
–
Planlægning af arbejdsdage – næste møde.

11. Evt.

–
bedre kommunikation (PR lave politikker) kræver, at
der er flere personer i udvalget. Et emne der nemt, kan komme op på
visionsmødet på lørdag.
–
Forældrefest planlægges i løbet af foråret - LJ

12. Mødedatoer

d. 06.02.2014 kl. 19.00 brød Torben
d. 12.03.2014 kl. 19.00 brød Jan
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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