Referat bestyrelsesmøde den 8.01.20 kl. 19.00
Deltagere: Trine M, Line, Jytte, Ulf, Morten, Jan, Ronni, Torben, Kristian
ED, Mikkel P, Jonas L, Mette F.
Afbud: Jehan og Majbritt
1. Godkendelses af ref. fra den 03.12.2019 - 080120: Godkendt og underskrevet
2. Opfølgning på sidste møde
a) Bygningsgruppe RH, JM, TK /TK
080120: Tilbud på isolering af gymnastiksal er modtaget. Ca 100000. Arbejdet igangsættes.
Vi forventer at salen bliver brugbar også om vinteren. Dobbeltdør etableres mod
"redskabsrummet". Forslag 2b regnes der på af Jonas.
• Der er lavet prioritering, jf. dokument fra sidste møde.
• Der afsættes midler til forslag 1.
• Der laves beregninger på forslag 2b.
3. Orientering
4. Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen
a) Se bilag 1 - 080120 ingen kommentarer
b) Orientering fra forældreråd /UB+JL 080120: Forældrerådet ønsker at reducere skiftet af
"rammer og voksne" i børnenes hverdag. Modtagelse i morgentimerne foreslås flyttet til
vuggestue indgang. Det medfører en halv times ekstra vuggestue bemanding fredag
eftermiddag. Den halve time tages fra SFO bemandingen.
Der er i 2019 indkøbt 3xhæve/sænke pusleborde, samt aktiv skærm, samt nogle nye IPADS
mm.
5. Skolen. Siden sidst v/skolelederen
b. 1 Se bilag 2 080120: Ikke kommentarer til bilag. TK oplyser at tilsynsførende Karin
Hyldebrandt har været på besøg. Vi skal have valgt ny tilsynsførende. TK checker hvordan
og hvornår dette skal effektueres.
6. Evaluering
a) Udkast til bestyrelsens evaluering rundsendes inden januar mødet /TK
080120: Det fremsendte oplæg blev godkendt.
7. Økonomi
a) Godkendelse af budget 2020 iht. Årshjul (kasserer) /TK
080120: Budget oplægget er tilrettet ultimo december. Resultatet forventes at lande på ca.
minus 190.000 kr.
Bog-indkøb skal ske, såvidt muligt, som samlet indkøb.
Igen lidt drøftelse af feriepenge forpligtelsen. Beslutningen er fortsat at vi ikke selv vil
administrere feriepenge fremadrettet. Budget oplægget blev godkendt på mødet.
8. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen
080120: ingen kommentarer.

9. Planlægning
a) Klassesammensætning. Bilag udsendes efter lærermøde tirsdag /TK
080120: Drøftelse af den fremlagte skæring. Store hold i de store klasser 5.-6. og 7.-8. klasser.
Mht. indskolingen så er det vigtigt at sikre en god overgang fra BH til skole. Det er vigtigt at BH
"træner" børnene i hvordan vi "man går i skole".
Vi "låser" os i de store klasser ifht. optagelse af nye elever. Vi aftalte at den endelige klasse
deling skal være fastlagt ultimo april.
10. Indkomne forslag
a) Udvalgsarbejde ift. vores beskrivelse. Se hjemmesiden:
https://langsoe- friskole.dk/foraeldrearbejde 080120: vi skal have vurderet om vi gør det
som oprindeligt blev beskrevet?. Alle gennemlæser for "eget" udvalg. Ved ønsker til
ændringer fremsendes disse ønsker til TK senest 1. februar 2020.
Deltagelse i udvalgsarbejde dækker arbejde i hele institutionen uagtet hvor man har sine
børn.
b) Brev til skolekredsen ift. årshjulet (formand) /TK
080120: Morten laver tekst brev til skolekredsen inden udgangen af januar.
c) 9. klasse med prøver el. prøvefri /TK
080120: skal en 9. klasse på Langsø Friskole være med Eksamens-prøve eller Eksamensprøve-fri?. Drøftelse af fordele og ulemper. Der er rigtig megen undervisningstid der kan
bruges på andet end at forberede børnene til eksamen. Der vil blive lavet prøver i
hverdagen, så det er ikke tanken at børnene ikke vil have erfaringer med prøver generelt.
Der kan være bekymringer ifht hvorledes børn uden en afgangsprøve (i 9. klasse) er stillet i
tilfælde af de ønsker optagelse på gymnasium. Skal børnene videre i 10. klasse vil det ikke
være et problem ikke at have 9. klasses eksamen. I det tilfælde er det naturligvis 10. klasses
eksamen der er adgangsgivende. TK vil forsøge at tage kontakt til en sammenlignelig
prøvefri friskole, med henblik på at få et input på et kommende bestyrelsesmøde omkring
deres erfaringer med det at være prøvefri.
11. Evt.
080120: Ulf i dialog med VIA omkring deltagelse i et projekt omkring IT i børnehøjde.
080120: Morten: Kan et "madhold" få lov at benytte skolekøkkenet til et "aftenskolehold" - svaret
er ja hvis alle deltagere er medlemmer af skolekredsen. Udgifter til nøglebrikker skal også dækkes.
080120: Ulf stiller forslag om ikke vi skal have lagt vinterbadning på skemaet. Drøftes på
kommende møde.
Til senere møder:
a) ”Gratialer” - /JJ
b) Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsatser der bliver gjort af
forskellige personer, grupper.
c) Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.
d) Lønpolitik /TK+ML+JL
Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen.
F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.
Brød hhv. mødeleder for resten af perioden
8.1.: TM/JE
6.2.: JE/MF
2.3.: MF/MG

1.4.: MG/JL
5.5.: JL/TK
Initialer:
Torben - TK
Jytte - JL
Morten - ML
Jan – JJ
Ulf – UB
Ronni – RH
Mikkel – MP
Maj-Britt – MG
Jonas - JM
Mette – MF
Trine – TM
Jehan - JE

