Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 2. april 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede:, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Jan Johannesen, Carina Skipper, Carsten
Abrahamsen, Merete Larsen, Ulf Bender, Lars Mogensen Torben Christensen, Annemarie Duus
medarbejderrepræsentant: Ann Marie Mortensen
Afbud: Maj-Britt Sørensen
Referent: Morten Lange

Godkendelse af referat.

2. Opfølgning på sidste
møde

Referat godkendt.









3.Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen






4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder











Visionsopfølgning: Torben og lærerne har arbejdet videre
med planer for linier i undervisningen. Det er et stort
puslespil. Det kræver retningslinier fra bestyrelsen. Lærerne
mener at linierne skal starte fra 4. klasse.
Foredragsholder koster 7500,- + transport. Forældre
uddannelse klares ved interne kræfter.
Generalforsamling er der styr på – invitation er sendt. Resten
er der styr på. Jan skaffer ordstyrer.
Arbejdsdag – vi fordeler opgaver lørdag.
CA er i dialog med en lampemand, mhp. Tilbud.
Bestyrelsestræf: Annemarie, Lone, Carina, Maj-Britt, Ulf,
Carsten og Mette F. fra vuggestuens bestyrelse
Det går godt.
Forældre er indbudt til arbejdsdage – ej.
11 børn til maj
Kommunalt tilsyn – tilsynsførende var tilfreds
4 ansættelsessamtaler.
Jette stoppet. Sara er begyndt.
28 børn
Indskolingsforberedelser i gang.
Børnehuset besøger fårene jævnligt.
Jans høns må også gerne besøges.
En episode hvor et par børn gik hjem har skabt lidt dialog.
Der er efterfølgende skrevet handleplan for lignende
episoder.
Kommunalt tilsyn – tilsynsførende var tilfreds.
1200 kr. doneret fra Leg og udeliv. Dejligt.
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen




6. Evaluering

7. Budgetopfølgning og
økonomi

Planlægningsdag afholdt.
8. kl. i brobygning . Eleverne synes det er spændende.
Skoletøjsbestillinger fungere nu.
1. april 2014 – fælles personalemøde for alle ansatte. Det var
godt.
Åbent Skole dag gik godt – vel besøgt.
Motorikdag gik godt.
På bagsiden af skolen er plantet labyrint.

-










Anna Marie har lavet udtræk. Vi følger budgettet, selv om
det er stramt.
God indtjening på jerncontaineren.
En udfordring at ”holde tot” i refusionerne.
Jan førte os rundt i Årsrapporten. Vi er ca. 100k under
budget. Stor forskel i forbruget på rengøringsmidler.
Regnskabet og årsrapport blev underskrevet.
Revisionsprotokollen: Ingen særlige
opmærksomhedspunkter.
SFO betaling – justeres prisen ned med fx 100kr. pr. måned,
vil vi med 38 børn i SFO sætte godt 35000,- til. Det blev
besluttet at SFO betaling fastholdes pt.
pt. ingen indkommende

8. Orientering fra udvalg



9. Planlægning



Der sættes ikke gang i asfalt i skolegården. Det venter lidt
endnu.

Indkomne forslag



Karakterer – Torben og lærerne har opfattet forældrenes
ønsker til at der er ønske om karakterer.
Forslaget fra lærerne er at karakterer indføres fra 6-8 kl. som
supplement til skrevne vurderinger.
Bestyrelsen bakker op om dette forslag.
Lektiecafe tænkes indført i umiddelbar forlængelse af
skoledagen – drives af SFO personalet. Det sættes i gang.
Sandra ønsker at gå 12 timer ned i tid. Vi har 15 timer
yderligere. Torben og Jan vil regne på hvorledes det kan lade
sig gøre at beholde Vibeke efter sommerferien i fast
ansættelse.
TC undersøger om der kan laves en opbevaringsbænk i
hallen, eller om der findes ledige rum.
Torben K. kontakter kroen for oplysninger om deres
muligheder at levere mad.
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11. Evt.

12. Kommende møder



Langsø Friskole lever iflg. Bestyrelsen op til den sociale
forpligtelse – Der er eksempler på skoler der spekulerer i 5.
september.



Oplæg til udvalg kommer næste gang.

13. Mødedatoer
d. 29.04.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 19.00 brød Morten
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