Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 2. april 2013 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Annemarie Duus, Morten Lange, Tina Meldgaard, Torben
Christensen, Merete Larsen, Laila Axelsen, Carina Skipper, Carsten Abrahamsen.
Afbud: Torben Knudsen, Jan Johannesen, Lars Mogensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referatet godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Fremsendelse af udvalgsbeskrivelser: Er modtaget fra alle udvalg.
b. Generalforsamling 2013:
- der skal laves mere PR for foredraget (Torben C og Laila følger
op)
- Torben K. kontakter landsbyerne.
- Lars sørger for flyers, som deles ud onsdag d. 10. april
- Lars kontakter Lone Jensen/Viborg stifts
- Reklame i Rødding, Ørum og Løvel (Torben C)
- tidspunktet er kl. 18.30 (Torben K. retter det på skolens
hjemmeside)
c. Vuggestue.
- vi har besøgt 2 vuggestuer, to meget forskellige vuggestuer.
Carsten og Torben C. har forslag til ”sove-skur” – Carsten kontakter
kommunen. Ang. økonomi: 1 vuggestuebarn giver 10.000 kr. om
måneden. Normering er 3,5-4 børn pr. fuldtidsansat. Forventer 3
ansatte a 30 timer. Det er oplagt at det er samme leder (Merete) i
børnehave og vuggestue. Forventer opstart efter sommerferien.
d. Fokuspunkter på skolen – forældreinddragelse: Morten fremlagde
bilag.
e. skolemad: Svend Åge er ansat, han er uddannet kok og bager.
a. Merete er kommet i et netværk for private børnehaver – samlet
kursusmuligheder.
b. Der er tilsyn i morgen
c. Sommerferien er på plads – uge 31 er der kun 8 børn tilmeldt.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

a. Der har været skole/hjem samtaler
b. forventer 64 elever efter skolen
c. God emneuge – minisamfund.
d. 0.-1. kl. har været til bolddag.
e. Der bliver lavet arbejdslister til arbejdsdagen.
f. Der er lockout – nød-skema er sendt ud.
g. Skolepengene ændres ikke.
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5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

a.
b.
c.
d.
e.

Bygningsudvalg: Stadig problemer med ventilationen.
Områdeudvalg: arbejdsdag d. 4. april
PR-udvalg/sponsor: Intet nyt.
Arrangementsudvalg: styr på mad til arbejdsdag.
Rengøringsudvalg: Intet nyt

a. Åbent hus – Annemarie snakker med Torben K.
- støtteforeningen sælge pølser
- annonce i avisen.

9. Indkomne forslag
10. Evt.

7. Næste møder.

a. kasse til bålbrænde (opgave til fælles arbejdsdag?)
b. Fokus på sygefravær – sygestatistik, handlingsplan i forhold til
dækning af vikar-timer.
c. D. 25. maj afholdes der forældrefest i forsamlingshuset.
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan
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