Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 11. september 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan
Johannesen, Merete Larsen, Mette Frandsen, Carsten Abrahamsen, Carina Skipper, Annemarie
Duus, medarbejderrepræsentant: Kristian
Afbud: Torben Christensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Soveskur til vuggestuen: Det går langsomt frem – vi håber det bliver
færdigt d. 30. sep. hvor der er indvielse. Der er kommet pris på
alarm - 12.250 kr. ex. moms.
Nyt værdigrundlag og vedtægter: Skolebestyrelsen bliver der ikke
pillet ved. Der bliver lavet bilag, som omhandler børnehuset
(børnehave og vuggestue). Forventer sammenlægning pr. 31/122014.
Udvalg på hjemmesiden: Er lagt ind på hjemmesiden.
Madorning: Der er lavet aftale med kroen pr. 1. oktober for
skolebørnene. Børnehaven og vuggestuen har ansat Maja, som er
flex-jobber, til at lave mad i børnehuset. Torben K. kontakter
Vammen kro, hvad de kan tilbyde børnehuset
Madpengene i børnehaven skal stige til 315 kr. pr. måned (Der har
ikke været stigning i 5 år)
Retningslinjer for sygdom: Der er de samme retningslinjer for skole
og børnehuset.

3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

Tidlig indsat – skema omkring trivsel - er lavet i vuggestuen
Afhentning af børn – vigtigt at personalet får besked, når det ikke er
mor el. far der henter. Der skal strammes op.
Der er 12 børn i vuggestuen.
Der er et barn der går i børnehave til 1. januar.
Den 30. september er der 1 års fødselsdag og indvielse af
motorikrum samt soveskur.
Torben undersøger, om man kan tilmelde sig nyhedsbrev.
Vuggestuen kører med underskud pga. for mange personaletimer.
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4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

Der er fra forældrerået, at der kommer et skilt på Hobrovej, der kan
vise vej til/reklame til skole og børenhus.
Der er lavet prognose på børnetal.
Der er 15 børn der skal starte i skole til sommer.

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

70 elever d. 5. september
Vi har været på lejrtur – en super god oplevelse.
Der har været forældremøde – blev hektisk, der var for mange ting.
Der er kommet ny sundhedsplejerske
Ny net-forbindelse er koblet til i dag.

6. Evaluering

Arbejdsdag d. 6/9-2014: En god dag – der var rigtig mange
(ca. 70 stk.) Udvalgsstrukturen virker til at fungere.

7. Budgetopfølgning og
økonomi

65.000 efter budget.
Det bliver en udfordring for børenhuset på sigt, pga. faldende
børnetal.
Der bliver mere ”luft” på skolen til næste skoleår.

8. Orientering fra udvalg

pt. ingen indkommende

9. Planlægning

10. Indkomne forslag

Takstblad (priser) for Langsø: Liste sendt rundt. Friskolens er et
tilvalg, og det koster. Det skal undersøges om det økonomisk kan
lade sig gøre, at lave en rabat-ordning for sfo-børn, der har mindre
søskende i børnehuset (bliver taget op i forbindelse med næste års
budget)
Ansættelse af ny leder i børnehuset: Ansættelse pr. 1/12.
Stillingsopslag laves nu og samtaler finder sted i uge 43.
Torben grov-sortere ansøgningerne.
Bestyrelsen læser ansøgningerne.
Der bliver en samtale:
1.
Samtale hvor Morten, Torben, Ulf og 1 rep. fra
forældrerådet og 1 medarbejderrep fra børnehuset.

11. Evt.

Arrangementsudvalget sørger for mad til Høstmarkedet.
Arrangementudvalget afholder forældre og personalefest d. 28. feb.
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12. Mødedatoer

Den 6.10.2014 kl. 19.00 brød Ulf
Den 4.11.2014 kl. 19.00 brød Jan
Den 3.12.2014 kl. 19.00 brød Maj-Britt
Den 8.01.2015 kl. 19.00 brød Mette
Den 2.02.2015 kl. 19.00 brød Carsten
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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