Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 9. april 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Mette Frandsen, Carsten
Abrahamsen, Torben Christensen, Carina Skipper, medarbejderrepræsentant: Annemarie/Anne
Afbud: Annemarie Duus
Tovholdere der deltog i første del af mødet: Anne Faber Jensen, Maj-Britt Sørensen, Christian
Nørbæk
Referent: Lone Jensen

1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Vedtægter og forretningsorden for børnehuset: Vedtægter er
afsluttet og forretningsorden arbejdes der stadig på. Punktet tages af
dagsorden.
b. Hjemmeside på engelsk: TK kontakter Jane for at aftale det
nærmere forløb. Punket tages af dagsorden.
a. Førstehjælpskursus og div. Handleplaner: Handleplaner er lavet.
Der arbejdes senere med en mulighed for form for
førstehjælpskursus der ikke koster 15.000-20.000 kr.
b. Pris for børn på 2,9 år: Det er mere kompliceret end som så i
forhold til økonomi og tilskud. Grænsen er/bliver i praksis 2 år og 11
måneder og det meldes tydeligere ud på hjemmeside m.v.

3. Børnehuset. Siden
sidst v./afdelingsleder

Kasper detog ikke på mødet da han er sygemeldt og har opsagt sin
stilling. Carina Skipper fortalte kort om dagligdagen på børnehuset.
Der er siden sidste møde blevet arbejdet med ”profil-fag” i
børnehuset
Arbejdet med de pædagogiske lærerplaner sættes lidt i bero indtil der
er ansat ny afdelingsleder.
Der har været afholdt en super brandøvelse i børnehuset v/Anne
Faber
Regnskabet for Børnehuset år til dato ser fint ud.
Børnehaven – 35 børn pr. 1/5
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Vuggestuen – 16 børn pr. 1/5

4. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Der har været holdt skolehjemsamtaler i foråret – færre forældre
ønskede samtaler hvilket er fint. Det signalerer at der løbende tages
hånd om de evt. problemer/udfordringer der kan opstå i dagligdagen.
Der er kommet en ny elev fra Ørum skole i 1. klasse
Der har været tilsyn, og det er gået godt. Ikke nogle overraskelser
der. Vi afventer nu bare tilsynsrapporten.

5. Evaluering

a. Kommunikation – TK og AD arbejder pt. med mulighed for en
App tilknyttet skolens hjemmeside: langsoe.mobapp.at
Det ser spændende ud og de arbejder videre med om det kunne være
en løsning?
b. Profilfag: Der er lagt skema for næste skoleår – profilfagene fra
dette skoleår fortsætter med den ændring at musik ændres til
musik/drama og tilbydes til 0.-3. klasse mens de øvrige to profilfag
tilbydes de stor klasser fra 4. klasse og op.
c. Rammer og faciliteter: CA + TC kommer med en prioriteret liste
over kommende investeringer og vedligeholdelsesopgaver.

6. Økonomi

a. Budgetopfølgning: Vi følger budgetterne fint.

7. Orientering fra udvalg

b. Årsregnskab 2014: Regnskab er udlevet og blev gennemgået af JJ.
Det ser rigtig fint ud.
Ingen forslag

8. Planlægning

a. Generalforsamling den 28/4: TK sørger for stemmesedler. TK har
lavet aftale med ny tilsynsførende der er certificeret og som har sagt
ja til evt. valg på generalforsamlingen.
–
herunder kommende bestyrelsesmedlemmer: Vi skal
forsøge at få skabt kontakt til nye interesserede forældre der ønsker
at stille op til bestyrelsen. Forslag: Susanne Maretti, Christian
Nørbæk, Ove Meldgaard, Lasse Holm, Dan Bork, Julie (Axels mor),
–
indkomne forslag: Forslag fra Tina Meldgaard og Kate
Dige om at vi ikke skal have 8. klasse længere og at vi evt. skal
indgå et samarbejde med Bjerregrav Friskole om et samarbejde for
de større klasser.
–
Forplejning: Øl/Vand – kaffe (Anne)
b. Arbejdsdag den 11/4: Tovholderne koordinerer – Reklamere på
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Facebooksiden igen.
c. Ny leder af børnehuset: Orientering fra TK/ML
9. Indkomne forslag

c.Tovholdere i udvalgene deltog i første del af mødet. Der var en
drøftelse af hvordan udvalgene virker p.t. Hvordan sikres det at vi
får de rigtige folk i de forskellige udvalg? Det foreslås at de
nuværende tovholdere deltager når der skal ske fordeling til de
forskellige udvalg til næste skoleår. Maj-Britt Sørensen fortalte at
den nye struktur med mindre grupper i rengøringsudvalget fungerer
godt. Udvalgsarbejdet kræver fortsat stort fokus – også i form af
følordning/personlig henvendelse til de der gentagne gange ikke
deltager i arbejdsdage m.v.
d. kørselsordning til Ørumområdet fra skoleåret 15/16: TK har lavet
forespørgsler til et par vognmænd om priser for kørsel af elever i
200 skoledage.

10. Evt.

a. Ulf luftede ideen om et samarbejde med Græsningsalauget om
etablering af et udeområde ved Grøndalsvej og mulighed for
nedrivning af den gamle faldefærdig gård.
b. legeplads vuggestue – mulighed for en udvidelse ud mod
græsplænen ved flagstangen. Morten og områdeudvalget ser på det,
men ikke på den førstkommende arbejdsdag.
c. mulighed for link på hjemmesiden til skoletøj – TK ser på det.

11. Mødedatoer

d. opfølgning på opsigelsesvarsel i vuggestue og børnehave.
Den 28.04.2015 kl. 19.00 Generalforsamling
Den 05.05.2015 kl. 19.00 brød Lone
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