Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 8. september 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Anne Marie Duus, Tina
Meldgaard, Merete Larsen, Maj-Britt Sørensen, Kristian Ejsing, Lars Mogensen, Uffe Smith,
Torben Christensen.
Afbud: Lotte Vels

Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Vammen Fonden: Det er vigtigt, at en fra skolen deltager i
møderne/aktivt i byfesten, så vi evt. på et senere tidspunkt kan får
del i pengene. Jan kontakter revisoren, og undersøger om vi må være
med iflg. vores vedtægter. Ny repræsentant for skolen er Carsten.
b. Tilsyn, Valg: Torben kontakter en skoleleder fra Ø. Bjerregrav
skole, som kan være en mulighed.
c. Lån af Tjele bussen: Det kan vi ikke.
d. Nøgleliste: Carsten følger op på det.
a. Der er 28 børn – der kommer 2 børn mere inden jul
b. Der kommer 5 børn til 1. januar.
c. Månedsbrev på hjemmesiden.
d. Går godt med mad i børnehaven. Alle medarbejdere i børnehaven
får hygiejne-bevis.
e. Pensionisterne kommer på besøg i børnehaven (d.22. sep.)
f. 2000 kr. brugt mere på mad i denne måned.
a. Der er 64 elever.
b. 1.skoledag gik godt – god ide med rundbold.
c. 24 skal med på lejrtur til Tjekkiet – uge 38 – Trine lærer skal med.
d. Fint forældremøde afholdt i sidste uge. God ide med en infofolder
til nye forældre. Bedre til at reklamere for vores skole på
hjemmesiden.
e. Kristina kommer i virksomhedsprojekt på skolen.
a. 1. skoledag. Gik godt

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

a. forventer minus på 100.000 kr. pr. 31/12.
b. der skal laves budget i løbet af de næste par måneder.
c. Investeringer til næste år – 2012 - skal med på næste møde.
d. Betaling for brug af hal og omklædning

Side 1

Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bygningsudvalg/CA:
Områdeudvalg og legeplads/ML:
PR-udvalg/LM: intet nyt.
Arrangementsudvalg/TM:
Rengøringsudvalg/MS:
Køkken/AD:

Venter på liste fra Torben.
a. Ansættelse af vikar: Ca. 30 ansøgninger. Fysik-lærer er svær at
finde. Ansættelsessamtaler d. 15. sep. fra kl. 16.00 (5 indkaldes til
samtale – Torben skal have svar mandag). Følgende deltager fra
bestyrelsen: Morten og Carsten.
b. Investeringer til næste budget: Fysik, Idræt (ønskeseddel Kristian)
a. etablering af legeplads på arealet ved kirkediget: Skolen er
indstillet på at stå for tilsynet og driften af legepladsen. Anne Marie
vil deltage fra skolens side. Torben og Lars tromler arealet på
Genvej.
b. Konsekvenser af OK 2011: Bilag sendt ud. Jan informeret om
den.
a. Opdatering af hjemmeside: Torben tager det op i
personalegruppen.
b. Carsten er stadig pedel på skolen.
c. Udlån af skolen: Torben K. tager det med på næste møde
d. Energimærkning: Ikke afgjort om det gælder friskolerne (Jan)
03.10.2011 – kl. 18.30. Brød Torben C.
07.11.2011 – kl. 18.30. Brød Tina
06.12.2011 – kl. 18.30. Brød Maj-Britt
11.01.2012 – kl. 18.30. Brød Lars
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
06.03.2012 – kl. 18.30. Brød Jan
11.04.2012 – kl. 18.30. Brød Morten
26.04.2012 – kl. 19.00 Generalforsamling
07.05.2012 – kl. 18.30. Brød Carsten
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