Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 19. september 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Tina Meldgaard, , Merete Larsen, Laila Axelsen, Carsten
Abrahamsen, Jan D. Johannesen, , Carina Skipper, Torben Christensen, Kristian Ejsing-Dunn.
Afbud: Anne Maria Duus, Maj-Britt Sørensen Lars Mogensen
Referent: Morten Lange

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Hjemmeside: Der skal pyntes på hjemmesiderne. Modellen er på
plads men skal gøres mere ”appetitlig”
b. Madpolitik: Fint oplæg Laila har lavet. Madpolitikken bliver
sammenskrevet med den oprindelige.
- evaluering: Laila har besøgt køkkenet af et par gange. Vi drøftede
køkkenet og timerne der bliver brugt. Vi fortsætter med den
nuværende ordning i den aftalte periode frem til december 2012.
Evaluering af køkkenet inden bestyrelsen holder møde 12. november
2012.
c. Skolepengeregulering
d. Forældreudvalg
e. Fysik: Torben og Carsten tager en snak med Annemarie om
hvorvidt Annemarie vil bistå ved igangsætning af tilblivelsen af
fysiklokalet.
Det går godt. Der er som altid forskellige personalemæssige ting der
skal håndteres – ingen alvorlige.
Marianne har født. Tillykke.
Der er valgt ny forældrebestyrelse.
Der har været en lille episode hvor et barn fra børnehaven er gået
hjem. Det er principielt et problem, men det er også en sjælden
hændelse.

. Siden sidst ved
Børnehavelederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

Forældremøde gik godt.
Lejrskole var en stor og rigtigt god oplevelse for både store og små.
En ny elev fra Ørum. Bussen fra Ørum passer nu fint med skolens
tider. Der er lige nu 70 elever på skolen.

5. Evaluering

a. Fællesarbejdsdag:
Formen på arbejdsdagen er fortsat fin. 13. april 2013 er næste
arbejdsdag.
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6. Budgetopfølgning.

7. Orientering fra udvalg.

Vi er nogenlunde på budget. Jan og Torben taler sammen med
henblik på at få fuldt overblik til budgetlægning for 2013.
Andelskassen i Rødding lukker. Vi skal have lavet en aftale med
erhvervsrådgiver fra Andelskassen. Jan laver aftale med banken –
Evt. om at rådgiver besøger os på skolen.
a. Bygningsudvalg/CA: Listen er ved at være arbejdet væk.
Der er et ønske i børnehaven om et højt håndtag. Der er
desuden kig på en del nye lamper i børnehaven. Kent Skipper
prøver vi at få til at kigge på følere til belysning på skolen.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: God arbejdsdag
c. PR-udvalg/LM: status på skilt i Vasehus? Kan
sponsorudvalget hjælpe med at skaffe gaver til tombola på
høstfesten og opslag ved byporte? Desuden vil vi gerne have
at Pr udvalget sikrer opslag i børnehaver i Ørum og Rødding
børnehaver, omkring skolen – Nu er der bus fra Ørum til
Vammen.
Vi ønsker også PR udvalget skal dele velkomstpakker til nye
familier i byen.
d. Arrangementsudvalg/TM: De bliver holdt til ilden. Det var et
fint arrangement ifbm. arbejdsdagen.
e. Rengøringsudvalg/MS: Der var ikke så mange fra
rengøringsudvalget der deltog i fællesarbejdsdagen. Men vi
noget alligevel det meste.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale. Torben spørger Sandra, om hun vil være tovholder
på projektet. Torben og Carsten tager en snak med Annemarie om
hvorvidt Annemarie vil bistå ved igangsætning af tilblivelsen af
fysiklokalet.

8. Planlægning

Forældreudvalg generelt: Vi skal på næste møde have drøftet de
enkelte udvalgs opgaver. Det er fortsat ikke alle forældre som
deltager. Vi fortsætter med mildt pres og ad frivillighedens vej.
a. Høstfest: Der er planlagt sponsorcykelløb - MS har lavet aftale
med Linedancerne (15 min. opvisning og 15 min workshop, hvor
tilskuerne kan danse med), Boder fra elever, og stadepladser sælges
til alle der måtte have lyst. Taekwondo opvisning. Middag købes fra
12.00.
b. Mailadresser bestyrelsen
Morten forsøger at sende til ”Langsø” adresser. Carina mfl. oprettes
i skolekom.

9. Indkomne forslag
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10. Evt.

Støtteforeningen – Dem vil vi gerne sige tak til. Vi forestiller os en
artikel i avisen PC’er mm er købt – så overrækkes de af fx Keld –
billede i avisen. Støtteforeningen inviteres til fælles middag tirsdag
8. januar 2012.

7. Næste møder.

d. 19.09.2012 kl. 18.30 – (ideer til generalforsamling) brød Torben
d. 11.10.2012 kl. 18.30 – brød Anne Marie
d. 12.11.2012 kl. 18.30 – brød Morten
d. 04.12.2012 kl. 18.30 – brød Maj-Britt
d. 16.01.2013 kl. 18.30 – brød Carsten
d. 07.02.2013 kl. 18.30 – brød Carina
d. 11.03.2013 kl. 18.30 – brød Lars
d. 02.04.2013 kl. 18.30 – brød Laila
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan
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