Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 17. november 2010 kl. 18,30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Morten Lange; Torben Knudsen, Annemarie Duus, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Carsten
Abrahamsen; Uffe Schmidt., Merete Larsen, Tina Meldgaard.
Afbud: Torben Christensen, Lotte Vels, Henriette Rokkjær.
Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. samarbejde med Høndruphus: se punkt 3h
b. Madordning i børnehaven: se punkt c.
c. TM/US kontakt til Dorthe Hansen: bilag udleveret. Forbrug 5-6
timer pr. dag. (ca. 25 timer pr. uge) Der skal laves en økonomisk
beregning på hvad det koster med en ”madkone” og hvor mange
timer der så bliver tilbage til børnehaven (Jan) umiddelbart er der
ikke penge til det! Forældrene skal inddrages. Se punkt 3i.
d. Strategimøde/visionsværksted/fremtidsværksted: d. 8. januar
2011. Bestyrelsen, personalet, forældrene og skolekredsen deltager.
Invitation først i december – Morten.
e. Opkrævning skolekreds: bliver delt ud i uge 46.
a. Mathias haft fri i 4 uger + arbejder på nedsat tid.
b. 31 børn i børnehaven (13 børn på 3 år)
c. Anne Marie hjulpet med at lave varm mad – super dejligt.
d. Hjælp af 2 pensionister vedr. mad.
e. Virksomhedsplan og læreplan lavet.
f. Tilsyn d. 17/12 af kommunen.
g. fokusområde de næste 3 mdr. er motion og sang.
h. samarbejde med Høndruphus. Merete har snakket med Bitten.
Blev enige om at besøge hinanden. Samt lave et netværk omkring
personalet.
i. Lave forældremøde (d. 14/12 kl. 19.00) hvor forældrene skal
informeres vedr. den økonomiske besparelse der er trukket ned over
os. Hvor står vi med vores madordning – skal vi gå tilbage til
madpakker? Evt. kun en maddag om ugen.
a. skolefest d. 25. november
b. skole/hjem samtaler er gået godt.
c. Lønaftale med FSL er gået igennem.
d. 8. kl. har haft besøg af uddannelsesvejleder – praktik i uge 11.
e. Sygedage gjort op. Har afholdt samtale.
f. Været til ledermøde. Mange har underskud.
g. Tilsynsreglerne er lavet om. Torben K. undersøger det.
h. Der er blevet taget skolefoto

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen
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5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

7. Orientering fra udvalg.

Ikke noget nyt.
Næste års budget er lavet.
a. Bygningsudvalg/CA: brandsikringssystem er godkendt. Ny
loftslem skal laves. Tilbud på service-eftersyn på vores gaskedler – 2400 kr. pr. år + moms. Nyt lys i 7.-8. kl. er
monteret. Der mangler ny belysning i 4.-5.-6. kl.
b. Områdeudvalg/CA: Henrik Mellergård fejer sne igen til
vinter. Ny udsmykning til skolegården (skolen har planlagt
emneuge) Plan for område-fornyelse efter nytår.
c. PR-udvalg/ML: Bruger ikke penge på biografreklame.
Artikler i Landsbyerne. Indskrivningspapir/reklamer deles
ud i Høndruphus.
d. Arrangementsudvalg/TM: Skolefest d. 25. nov.
e. Rengøringsudvalg/MS: Der er gjort ren i uge 43, stor
tilslutning.
f. Legeplads/US: Intet nyt.
g. Legepladsplanlægning/AD: Rutsjebanen er bestilt. Købt
billig maling. Sand skal bestilles inden nytår. 3000 kr. pr. år
for eftersyn.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. medarbejderrepræsentant: Det er op til medarbejdergruppen. De
afgør om der både skal være en fra skolen og en fra børnehaven.
b. ansøgning til gavefonden – Morten inden 8. dec.
c. vi betaler ind til friskolefonden (Torben K.)
d. Med til årlig gennemgang af forsikring: Hvordan er vi forsikret
med hensyn til frivillig arbejde? (Torben K. tjekker vores nuværende
forsikring)
a. vi er nødt til at have fokus på vores strømforbrug og varmeforbrug
( investering kontra besparelse) Anne Marie og Carsten undersøger
det. Med på næste møde.
b. Ministeriet har følgende bemærkning: Vi skal opstille målbar
punkter. (Torben K. kommer med et bud)
c. Vores referater skal være på vores hjemmeside (Torben K.)
08.12.10 kl. 18.30 – brød Morten
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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