Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 16. januar 2013 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Maj-Britt Sørensen, Anne Maria Duus, Jan D. Johannesen, Carina
Skipper, Morten Lange, Tina Meldgaard, Torben Christensen, Carsten Abrahamsen, alle lærere
deltager.
Afbud: Laila Axelsen, Merete Larsen, Lars Mogensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Fremsendelse af udvalgsbeskrivelser: Mangler fra byggeudvalget,
arrangementsudvalget og områdeudvalget.
b. budget 2013: Svært at få til at hænge sammen. Jan gennemgik
budget.
c. Generalforsamling 2013 – indhold (ramme 5000,-): Intet nyt –
Torben mangler besked.
d. Lugt i BH: Er ikke blevet bedre. Problemer med ventilationen.
Carsten arbejder videre på det.
e. Snerydning: ”hal-manden” sørger for det. Snerydningsopgaven
skal deles ud på en fast person
a. 35 børn
b. Gitte L og Rikke holder til sommer
c. Marianne kommer tilbage d. 16/8 på nedsat tid.
d. Julehygge
e. God opbakning til bedsteforældredag.
f. Alle børn har været på juletur til Viborg
g. Højen – siden ud mod skolegården har det ikke godt.
h. tak for ekstra container
i. Børnehavens fødselsdag fejres d. 31/1 med fællesspisning og
skuespil.
j. Fastelavn d. 8/2, hvor bedsteforældre er inviteret.
k. Fokus på de store drenges sprog
l. Merete lavet ny velkomstfolder
m. Indsatsområde: Barnets sociale kompetencer
a. Juleafslutning i kirken
b. Fjeldsø vil gerne samarbejde mere.
c. udmeldelse af 2 børn til vinterferien
d. Torben været til ledermøde
e. Ny psykolog
a. fællesmøde d. 8/1-13: Bruge mere tid på fælles spisningen. Evt.
gruppearbejde. Foredraget levede ikke helt op til forventningen.
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6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bygningsudvalg: Personalet er ved at lave ny liste.
Områdeudvalg: ingen aktivitet
PR-udvalg/sponsor: intet nyt
Arrangementsudvalg: intet nyt
Rengøringsudvalg: intet nyt
Fysikudvalg: der er afholdt møde.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.
7. Næste møder.

a. 9. klasse: Morten fortæller om bestyrelsens besøg hos 2 andre
friskoler, som for nyligt har etableret 9. kl. Vi vil have 9. kl. på sigt
men på nuværende tidspunkt er der ikke elev-tal og økonomi til det.
Opstart af 9. kl. på Langsø Friskole i 2017. For at opstarte 9. kl. har
bestyrelsen følgende målsætning: - kun to sammenlæste årgange pr.
klasse. – ingen forringelse af undervisningen på de andre årgange.
b. karakter – prøver: Det er ikke noget problem at føre eleverne op
til eksamen og terminsprøver (lærergruppen). Det er vigtigt, at gøre
eleverne klar til den virkelige verden, men hvordan! Det vil være en
god ide, at indhente viden fra andre friskoler, om hvorfor er der
nogen der vælger eksamen fra. Forældrene skal også have viden
omkring fordele og ulemper ved eksamen. Vi træffer ingen
beslutning i aften.
c. Rengøringsudvalgets opgaver m.m. - Gennemgået.
d. Skolemad – hvad nu (ordning kører februar med). Vi vil have en
permanent madordning.
a. skolemælk bliver til noget fra uge 6. Info i ugebrevet.
d. 07.02.2013 kl. 18.30 – brød Carina
d. 11.03.2013 kl. 18.30 – brød Lars
d. 02.04.2013 kl. 18.30 – brød Laila
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan
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