Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 7.november 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Anne Marie Duus, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Jan D.
Johannesen, Torben Christensen, Trine
Afbud: Lotte Vels, Carsten Abrahamsen, Merete Larsen, Lars Mogensen

Referent: Maj-Britt Sørensen
Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Nøgleliste – næste møde
b. Det økonomiske i brug af hallen: Torben C. skal til møde med
kommunen d. 8. dec.
c. Græsarealet ved kirken: Der sker ikke noget før til foråret.
d. Udlån af skolen: Torben kontakter firmaet.
e. Målepunkter vedr. effektivitet: Lars laver oplæg til næste møde.
f. Reklameskilt på rideskolen i Lindum: pris 1200-1500 kr. Lars går
videre med det.
a. Der har været tilsyn.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen
4. Siden sidst
v./skolelederen

a. Mette har været på musik-kursus
b. Emneuge – get moving – sluttede af med skolernes motionsdag.
c. skolen har i øjeblikket ikke en fast sundhedsplejerske.
d. skole/hjem-samtaler afholdt – stor tilfredshed.
e. Torben har været til generalforsamling i støtteforening. Vil søge
støtteforeningen om 10.000 kr. til nye bøger til biblioteket.
f. Torben har haft medarbejdersamtaler – gode samtaler.

5. Evaluering

a. Torben har lagt nyt på hjemmesiden – undervisning – evaluering.

6. Budgetopfølgning.

a. forventer underskud på 50.000 kr.
b. Jan er ved at lave budget for næste år.
c. 150.000 kr. til investeringer i 2012 – primært til fysiklokale.
d. køkkendrift/lønninger (Torben K. undersøger)
e. opkrævning til skolekredsen skal ud i november – Tina kontakter
støtteforening.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Skal i gang med små ting. Carsten
kontakter Bach vedr. mursten på skolebygning.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Har haft arbejdsdag.
c. PR-udvalg/LM: Forslag – pr-udvalget skal sørge for, at der
kommer flere artikler i avisen/lave strategi.
d. Arrangementsudvalg/TM: skolefest d. 24. nov.
e. Rengøringsudvalg/MS: Indkaldt til rengøring i uge 46
f. Køkken/AD: Der har været 2 planlægningsmøder. Anne
Marie fremviste tegninger. Arbejdet begynder på lørdag.

8. Planlægning

Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale.
a. Brev til skolekredsen: Tina laver ruter og finder ud af antal.

9. Indkomne forslag

a. Lønforhandling FSL: Morten og Jan har været i dialog med FSL

10. Evt.

a. Opvaskemaskine i børnehuset er ikke i orden. Anne Marie tjekker
om den kan laves eller om vi skal købe en ny alm. opvaskemaskine.
b. Anne har ønske om noget ombygning i børnehuset.
c. Jan informerer om, hvor langt de er omkring byfornyelsen i
Vammen.
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
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

7. Næste møder.
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