Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 3. december 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan Johannesen, Kasper
Lykkegård, Carsten Abrahamsen, , Carina Skipper, Mette Frandsen, Annemarie Duus.
Medarbejderrep. Mette Brink.
.
Afbud: Torben Christensen,
Referent: Morten Lange

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Soveskur til vuggestuen – færdigt klarmeldes til kommunen.
Nyt værdigrundlag og vedtægter: Ulf sender til alle.
Befordring, retningslinjer:
Der er i den konkrete sag oplyst en ordning mht. ”kørepenge”
sammenholdt med prisen på et klippekort. Den mulighed er
tilgængelig for alle som efterfordelingssekretariatets regler.
Hjemmesiden – pkt er løst.
Møde med boligforeningen: Møde afholdt før jul. Langsø Friskole
overtager på sigt gymnastiksalen – udgifterne i forhold til energi mm
er nu overtaget af skolen.
.

3. Børnehuset. Siden
sidst v/lederen

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

December er gået godt. Har været en god oplevelse for Kasper.
Kasper har haft møde med flere forældre som er interesserede i at få
deres børn skrevet ind i børnehuset.
Der bliver brug for en medarbejder i vuggestuen. Stillingopslag er
ude.
17 børn i vuggestuen fra 1. maj 2015.
Forældrehåndbogen er under revision – Malene er tovholder på
dette.
December er gået godt – Torben vurdere at det fremadrettet skal
være skolens børn som deltager. Det giver megen støj med
deltagelse af børnene fra børnehuset.
Vi har sagt farvel til en elev da familien flytter, men til gengæld sagt
velkommen til en anden.
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5. Evaluering

Ej relevant.

6. Budgetopfølgning og
økonomi

Budgetopfølgning:
Regnskabet for 2014 er ved at være på plads.
Budget for 2015 er også ved at være på plads.
Det gælder om at lave overskud i det kommende år. De følgende ser
lidt strammere ud.

7. Orientering fra udvalg

8. Planlægning

Pt. ingen indkommende
Mette hører at bygningsudvalget er presset. Deltagerne giver udtryk
for de hellere vil i rengøringsudvalget.
Vi skal have vurderet størrelsen af udvalgene. Det skal desuden
vurderes om alle bidrager i udvalgene. Grundlæggende tror vi på at
strukturen ifbm. udvalgene er rigtig.
Tovholdere i udvalgene skal kaldes sammen for evaluering af
udvalgsarbejdet. Drøftes på bestyrelsesmøde 3. marts 2015.
Visionsdag –
Anne Marie tager tovholder rollen på selve visionsdagen.
Agenda for dagen:
- Velkomst
- Visionen er ”vi vil være forældrenes foretrukne valg…”
- Fokusområderne vi valgte sidste år efter visionsdagen.
- Hvad skal gøre os til ”forældrenes foretrukne..? – Grupper på
3-4 personer kommer hver med 3 ”bullets” for hhv. Børnehus
(gulesedler) og Skole (grønne sedler).
- Bestyrelsen ønsker hjælp til at give følelsen af ”vores Langsø
friskole og børnehus” et løft. Carsten giver input.
- Ekstra punkt – aftales på lærermøde - Torben
- Ekstra punkt – aftales i Børnehus – Kasper.
- Frokost
- Sortering af emner
- Opdeling i grupper ud fra ovennævnte emner.
- Drøftelse af emner.
- Dagen sluttes.
Vi mødes 8.30 og stiller borde op. Forsamlingshuset er booket.

9. Indkomne forslag

Opfølgning på fokusområder. Drøftes på næste møde.

10. Evt.

Ulf formidler spørgsmål fra Forældrerådsmøde:
- Møde omkring forretningsorden flyttes til 19. januar 2015.
- Ansættelsesudvalg ifbm. børnehuset - Drøftes på møde
omkring forretningsorden.
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-

Prisblad – prisen på børn i børnehuset foreslås gjort
afhængigt af barnets alder – ikke afhængigt af om barnet er i
Vuggestue eller Børnehave. Dette skal drøftes og løsning
besluttes på kommende møde.

Skal hjemmeside også være på engelsk? Vi har tilbud omkring en
person som gerne vil udføre denne opgave. JDJ spørger lidt mere ind
til det.

11. Mødedatoer

Den 17.01.2015 kl. 9.00 Visionsdag
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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