Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 13. august 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan
Johannesen, Merete Larsen, Mette Frandsen, Carsten Abrahamsen, Carina Skipper, Annemarie
Duus, medarbejderrepræsentant: Vibeke
Afbud: Torben Christensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Halvtag til vuggestue mod skolegården: Er i gang. Bygningsudvalget
er sat på sagen. Gunnar tager sig af flise-belægningen. Forventet
færdig senest d. 30. sep. Samlet pris bliver 100.000 kr.
Bygning af skabsbænk i hallen: Er ok.
Nye lamper til bh: Få tilbud – investering til næste år.
Evt. køb af nabohus på Genvej: Vi mangler beslutningsgrundlag for
at afgøre hvad vi vil fremadrettet. Der bliver nedsat en
arbejdsgruppe, som laver et oplæg til mødet i oktober, gruppen
består af: Torben K. - Ulf og Jan.
Nyt værdigrundlag og vedtægter: Morten har kontaktet
friskoleforeningen.

3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

Der er 12 børn.
Der er 3 mdr. opsigelse i vuggestuen, står på hjemmesiden nu.
Der er ved at blive lavet et motorikrum i det gl. sfo-rum.
Retningslinier for sygdom bliver lagt ind på hjemmesiden.
Der skal være de samme retningslinier for børnehuset og skolen
vedr. lus (Merete og Torben snakker sammen)

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

Der er 26 børn
Der kommer 3 børn til nytåret
Mette B. kommer over i børnehaven med 0. kl.
I uge 28 var der tilmeldt 20 børn, men der kom kun 10 børn (smader
træls, at der er sat for meget personale på!)
Der er 15 før-skole-børn
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Har været på vores årlige udflugt til sommerland. En meget dyr
oplevelse. Evt. laves om i næste skoleår.
Den årlige sommerfest gik godt. En tradition vi holder fast ved.
Sidste skoledag var en god dag.
Der har været hærværk på skolen i sommerferien.
Der skal ansættes en ny i sfo-en.
Der er tilknyttet ny uu-vejleder og psykolog
Der er 70 elever.

6. Evaluering

Udvalgsarbejde:
De enkelte udvalg skal lave deres egen årsplan.
Der skal laves en ”pind” på hjemmesiden (Torben K. opretter det),
hvor man kan gå ind og se hvad der skal laves og hvem der er
ansvarlig i de enkelte udvalg.
Navn på tovholder og årsplan sendes til Annemarie senest d. 3. sep.

7. Budgetopfølgning og
økonomi

Det bliver svært at holde budget i år- men vi prøver.

8. Orientering fra udvalg

9. Planlægning

Fælles arbejsdage: 6. september + 11. april - kl. 9-15

10. Indkomne forslag

Køkken – skolemad og mad i børnehuset:
Den 1. oktober har vi ikke noget personale i køkkenet.
Børnehaven og vuggestuen skal have madordning.
Hvis der ikke findes en løsning – lukker madordningen for skolen.
Lone vil kontakte Vammen kro om vores udfordringer i forbindelse
med madordningen.
Merete og Torben kommer med input til Lone.

11. Evt.

Alle døre i børnehuset skal være låst af.
Der bliver pt. udskiftet komfurer i skolekøkkenet.
Der er ryddet op i kælderen og kørt på Revas.
Morten, Ulf og Torben kommer med et forslag til sammenlægningen
af vuggestuen med Langsø Friskole – næste møde
Når der spilles fodbold på banen på Genvej – ender bolden på
kirkegården, og det er ikke så godt. De store kan spille bold på
stadion istedetfor.

12. Mødedatoer

Den 11.09.2014 kl. 19.00 brød Carina
Den 6.10.2014 kl. 19.00 brød Ulf
Den 4.11.2014 kl. 19.00 brød Jan
Den 3.12.2014 kl. 19.00 brød Maj-Britt
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Den 8.01.2015 kl. 19.00 brød Mette
Den 2.02.2015 kl. 19.00 brød Carsten
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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