Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 2. februar 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Kasper Lykkegård, Carsten
Abrahamsen, Carina Skipper, Mette Frandsen, Annemarie Duus. Torben Christensen
Medarbejderrep. Mette Brink.
.
Afbud:, Jan Johannesen
Referent: Morten Lange

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Værdigrundlag og vedtægter: Ulf har udsendt forretningsorden og
bilag til vedtægt – Forretningsordenen viderebearbejdes/færdiggøres
17. februar 2015. Vedtægtsbilag skal lukkes 3. marts 2015.
Hjemmeside på engelsk rykket til næste møde.

3. Børnehuset. Siden
sidst v/lederen

Pædagogmedhjælper Pernille Fogsgaard Jensen er ansat og startet i
dag 2. februar 2015.
Kasper har løftet et behov for at få etableret/beskrevet sorgplaner.
Dette er forelagt forældrebestyrelsen. Kasper og Torben koordinerer
dette arbejde omkring udfærdigelse af disse ”forholdsordrer”.

4. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Torben har været til ledermøde. Der er spænding omkring udfaldet af
overenskomst forhandlinger – forventes afklaret i foråret.
2 lærere har været på kursus hos Kommunen – Det er nu blevet
muligt, denne gang endda uden betaling.
Emneuge i uge 5 – fremlæggelser i uge 6.

5. Evaluering

Visionsdagen gik godt. Fremmødet kunne være væsentligt bedre, der
var blot 5-7 deltagere som ikke er ansatte eller
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal på møde 17. februar 2015 drøfte følgende:
- Fremtidig frekvens af visionsdage.
- Udvælgelse af fokuspunkter (evt. inkl. punkter fra sidste år),
fra visionsdagen.
- Plan for videre arbejde.
Annemarie sørger for forplejning til 19.00.
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6. Budgetopfølgning og
økonomi

Torben oplyser det ser fornuftigt ud. Vi sigter efter et overskud på
250.000.-

7. Orientering fra udvalg

Pt. ingen indkommende.

8. Planlægning

-

9. Indkomne forslag

Fokuspunkter drøftet under evaluering af visionsdagen.
Tovholdere fra udvalgene indkaldes til møde 3. marts 2015.

10. Evt.

Forældrerådet vil gerne stille med ressourcer til PR udvalg.
Følordning annonceres i morgen.
Vi besluttede at forældrebetalingen i BH skifter fra vuggestue takst
til Børnehave takst når barnet er 2 år og 9 måneder.
Torben indkalder foredragsholder til foredrag omkring læsning –
”alkalær”.

11. Mødedatoer

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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