Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 13. januar 2011 kl. 18,30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Morten Lange; Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Carsten Abrahamsen;
Uffe Schmidt., Tina Meldgaard, Lotte Jensen, Henriette Rokkjær, Torben Christensen,
Afbud: Lotte Vels, Anne-Marie Duus, Merete,
Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Grøn plan – Anne-Marie er ikke kommet videre.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

a. Gitte i arbejdsprøvning
b. 230 ansøgninger på pædagog-medhjælperstillingen
c. opslag: køkken-assistent/kok (13-16 timer pr. uge, skal ikke
nødvendigvis være en i flex-job)

4. Siden sidst
v./skolelederen

a. juleafslutning i kirken for dagplejere, børnehaven og skolen.
b. Carsten i arbejdsprøvning i 3 mdr. - 15 timer pr. uge som pedel.
c. Mohamed i arbejdsprøvning 35 timer om ugen på skolen og i
sfo’en.
d. der er hentet børneattest på alle nye medarbejdere.
e. Alle lærere skal til Fjeldsø Friskole i morgen d. 14. januar.(vikardækning: Anne, Lotte, forældre og bedsteforældre)
f. Vi har fået penge fra støtteforeningen
a. Visionsdag d. 8.1.11: Lidt skuffende, at flere forældre ikke deltog.
Handlede meget om skolen, ikke så meget om børnehave og sfo. En
god dag.
b. Morten gennemgår alle papirerne fra visionsmødet og ”renskriver
dem” Vi afholder ekstra møde d. 21. februar kl. 19.00 – 21.00
omkring visionsdagen.

5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.

a. Vi lander på budget.
b. Bilag vedr. budget 2011 udleveret til mødet.
c. Budget for 2011 er godkendt.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: For hjælp af ”Carsten pedel”
b. Områdeudvalg/CA: Der bliver ryddet sne!
c. PR-udvalg/ML: Holder møde på onsdag. Der skal laves ny
folder. Reklame på løbetrøjer (Carsten vender tilbage til
Morten) Reklame for skolekredsen.
d. Arrangementsudvalg/TM: Lavet mad til visionsdag.
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet nyt.
f. Legeplads/US: Lågerne på legepladsen er lavet.
g. Legepladsplanlægning/AD: intet nyt

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. Politik for pressekontakt: Der skal ikke være en fast regel om
hvem der udtaler sig om hvad! Men som regel vil følgende være
dem der bliver spurgt af pressen: Merete udtaler sig om børnehaven,
Torben K. og Morten udtaler sig om skolen.
b. Årsrapport: Morten og Torben laver årsberetning til regnskabet.
(senest d. 1. feb.)
a. Medarbejderne er glade for Langsø Friskole som arbejdsplads.
b. Bestyrelsen være bedre til at rose personalet!
c. Næste møde: Sommerferiepasning.
09.02.11 kl. 18.30 – brød Tina
21.02.11 kl. 19.00 – EKSTRA MØDE vedr. visionsdag
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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