Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 08. december 2010 kl. 18,30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Morten Lange; Torben Knudsen, Annemarie Duus, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Carsten
Abrahamsen; Uffe Schmidt., Tina Meldgaard, Anne Faber
Afbud: Torben Christensen, Lotte Vels, Henriette Rokkjær.
Referent: Morten Lange
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Der holdes forældremøde 14. dec 2010 - hvor problemstillingen
med madordning/økonomi drøftes. SFO betaling justeres ej?
Bestyrelsens forslag er børnehavepris som det kommunale +
275kr/md inkl i måltid pr. uge.
b. Der regnes fremover med et timeantal på 148 timer/uge.
c. Strategimøde/visionsværksted/fremtidsværksted: d. 8. januar.
Morten har lavet oplæg til indbydelse. Sendes sammen med ugebrev
– bunke ved købmand og og på hjemmeside. Indbydelse skal sendes
seneste 13. dec. 2010.
d. Der er styr på forsikring.
e. Der er styr på loftlem.
f. Der er styr på ref. på hjemmeside.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

a. Mathias stopper 15. januar 2011– tillykke og øv.
b. Tilsyn d. 7/12 af kommunen – Der har været tilsyn – Høj faglighed og god atmosfære blev bemærket.
a. skoleindskrivning – god dag – vi har 9 indskrivninger pt. vi
forventer 11 elever i alt.
b. Annoncering i aviser/artikler skal koordineres.
c. Når der søges om tilskud i støtteforening skal ansøgning omkring
skolen/Torben.
d. Vi får en herre i arbejdsprøvning – måske 15 timer – måske 3
måneder.
e. Torben vil gerne have lærerne til møde på fjelsø efterskole 14. jan
2011. skal have dækket undervisningen.

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

Jan er tæt på at have check på budget for 2011. Der er pt. budgetteret
med 29,6 børn i børnehave og 67 børn i skole. Vores budget er
realistisk forventes ramme 0.
Anne Marie Duus vil tænke over en grøn plan.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Tyveri alarm gik – meget heldigt, da
det viste sig at adventskrans ikke var slukket. Gas fyr
justeret. Loftlem på plads. Carsten og TC taler om
godkendelse.
b. Områdeudvalg/CA: Henrik Mellergård fejer sne til den store
guldmedalje.
c. PR-udvalg/ML: Udvalget vil lave folder klar til ny uddeling
tidligt forår.
d. Arrangementsudvalg/TM: Skolefest d. 25. nov. God aften.
Det overvejes om der skal laves et arrangement alene for
forældre
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet nyt.
f. Legeplads/US: Intet nyt.
g. Legepladsplanlægning/AD: Rutsjebanen er købt. Beslag til
låger. Sand bestilles når det skal bruges. 6000 lægges i
budget.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag
10. Evt.
7. Næste møder.

a. Vi har fået tilbud på pille fyr til børnehuset. Dette vil der blive
kigget på senere.
08.01.11 kl. 10.00 - 15.00 – Visionsdag.
13.01.11 kl. 18.30 – brød Maj-Britt
09.02.11 kl. 18.30 – brød Tina
08.03.11 kl. 18.30 – brød Henriette
04.04.11 kl. 18.30 – brød Lotte
28.04.11 kl. 19.30 – generalforsamling
04.05.11 kl. 18.30 – brød Anne Marie
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