Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 13. maj 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, Mette Frandsen, Carsten Abrahamsen, Carina
Skipper, medarbejderrepræsentant: Kristian
Afbud: Annemarie Duus
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Konstituering

Formand: Morten Lange
Næstformand: Carsten Abrahamsen
Kasserer: Jan Johannesen
Sekrætær: Maj-Britt Sørensen
Alm. medlem: Lone Jensen
Alm. medlem: Annemarie Duus
Alm. medlem: Ulf Bender
Suppleant: Torben Christensen
Suppleant: Mette Frandsen
Suppleant: Carina Skipper

3. Opfølgning på sidste
møde

Skolebestyrelse-repræsentant for vuggestuen: Ulf Bender og Jan
Johannesen er suppleant.
Halvtag til vuggestue mod skolegården: Ligger hos kommunen. Det
er vedtaget, at vi godt må overskride budgetet på 50.000 kr.
Legehalvtag til vuggestuen m. sandkasse: Er en succes.
Bygning af skabsbænk i hallen: Torben C. sørger for det.
Nye lamper til bh: Carsten mangler svar fra elektrikker.
Lærerbemanding: Vibeke er fastansat fra næste skoleår.
Skolemad: Vi har drøftet hvordan situationen er pt. Torben K. holder
møde med køkkenpersonalet.
Udvalgsarbejde: Udsat til næste møde

4. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

11 børn i vuggestuen
Carsten rykker for håndtag til ydredør
Generalforsamling i morgen

5. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

28 børn
Fungere godt med samarbejdet ml. før-skole-børn og skole.
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6. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Mette og Torben har været på kursus, omkring de nye regler der er
kommet for lærerne.
Emneuge i uge 15 – var rigtig godt.
Der er kommet 2 udmeldelser
Der har været møde i lærergruppen omkring planlægning af næste
skoleår. Torben synes der skal læses flere timer, for at vi kan
forsvare undervisningen i forhold til den nye skolereform.
Torben sender ud pr. mail, hvordan skemaerne kommer til at se ud.
Lektiecafe/lektie-fri er ikke på plads.
Fra 4. klasse vil der blive tilbudt linjefag
Der har været lidt problemer med it – men Kjeld har ordnet det.

7. Evaluering

Generalforsamling: En tynd kop te! Der skal gøres noget mere næste
år.
Arbejdsdag: En god dag – der mødte mange op.

8. Budgetopfølgning og
økonomi

Vi er 20.000 kr. efter budget.
Info: Vi kan ikke for et realkredit-lån
Vedr. bankforbindelse – vi bliver hvor vi er.

8. Orientering fra udvalg

Hvem har ansvaret for de enkelte udvalg? – udsættes til næste
møde, hvor Annemarie og Lone har et forslag med, om hvordan
sammensætningen af udvalgsarbejdet skal være fremadrettet.

10. Planlægning

11. Indkomne forslag

12. Evt.

a. Evt. køb af nabohus på Genvej: Fakta – skolen mangler
lokaler/plads. Vi besluttede at tage en snak med mægleren og give et
bud på grunden.
b. Værdigrundlag i vedtægter – forståelse heraf: Dette punkt tages på
næste møde.
c. Fusion med vuggestuen: Skolebestyrelsen skal lave et udspil til
hvordan sammenlægningen skal foregå (vedtægtsændring)
Sammenlægningen vil ske hen over efteråret 2014.
Kristian efterlyser møde/temaaften, hvor bestyrelsen får input fra
lærerne omkring f.eks. fokus-punkterne, undervisning o.lign. –
bruger lærerne ekspertise og faglighed.
1.
skoledag er d. 10. august.
Bestyrelsestræf var fint og inspirerende, dog ikke meget konkret.
Foulum har nedtaget lab. Udstyret er nu leveret på friskolen. Super
til fysiklokale.
Bestyrelsen bliver muligvis inviteret til foredrag på kroen i efteråret.
Ulf efterlyser en drøftelse/holdning til antallet af medarbejdere
kontra børn. Og evt. reklamere med det.
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12. Mødedatoer

Den 10.06.2014 kl. 19.00 brød Lone
Den 13.08.2014 kl. 19.00 brød Annemarie
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
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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