Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 3. oktober 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Anne Marie Duus, Tina Meldgaard, Merete Larsen, Maj-Britt
Sørensen, Lars Mogensen, Anne Faber.
Afbud: Lotte Vels, Carsten Abrahamsen, Jan D. Johannesen, Torben Christensen

Referent: Maj-Britt Sørensen
Valg af tilsyn: Bestyrelsen foreslår Søren Jørgensen, skoleleder på Øster Bjerregrav skole – Søren
Jørgensen er enstemming valgt som tilsynsførende på Langsø Friskole (13 forældre kunne stemme)
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Vammen Fonden – ifht. Lovgrundlag: Skolen må ikke indgå i en
fond iflg. lovgivningen! (Carsten giver det videre til Vammen
Fonden)
b. Nøgleliste: Udsat til næste møde
c. Det økonomiske i brug af hallen: Torben C. har modtaget mail fra
Torben K. vedr. brug af hallen – med på næste møde.
d. Græsareal ved kirken: Det har været for vådt til at tromle.
e. Udlån af skolen: Torben K. vender tilbage.
a. Skolerne motionsdag – arbejder vi sammen med dagplejen.
b. Høndruphus inviteres til skolernes motionsdag om eftermiddagen.
c. Svømning starter op i oktober.
d. Dianna er fastansat i køkkenet.
e. Der er startet 2 børn pr. 1. oktober.
f. Der starter 2 børn til november.
g. Det går godt med Michael
h. 31. okt. er der tilsyn i børnehaven
a. Vikar ansat for Sandra – Vibeke.
b. Lejrskole for de store og ture for de små. Lærergruppen har
evalueret det. Lærergruppen er enig om, at alle skal overnatte på
skolen i løbet af skoleåret.
c. Carsten ”pedel” er stoppet på Langsø Friskole.
d. Torben har været til ledermøde.
e. Målepunkter om effektivitet: Torben har spurgt i ledergruppen,
men han får ingen svar tilbage. Lars kommer med input
f. Fotograf fra Andelskassen har været her, billederne skal bruges til
noget reklame.
g. Vi mangler billederne af bestyrelsen og lærerne (Anne rykker
Palle for billederne)

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen
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5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Pedellen har lavet lidt her og der.
Skolegården trænger til en opløftning – forslag: emneuge,
hvor eleverne kan lave noget kunst.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Vil gerne have
telefonnumre på udvalgets medlemmer. Huller i hækken ud
mod skolegården/vejen skal lukkes.
c. PR-udvalg/LM: Vil søge fonde. Evt. reklameskilt i
rideskolen i Lindum (Lars undersøger det)
d. Arrangementsudvalg/TM: skolefest d. 24. nov.
e. Rengøringsudvalg/MS: Forventer at gøre rent sidst i oktober
f. Køkken/AD: holder møde d. 4. okt.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag
10. Evt.

a. Noget på hjemmesiden omkring omfanget af udvalgsarbejdet
(Torben K og Anne Marie)
b. Anne kunne godt tænke sig, at få en medarbejder i en periode,
som kan noget med computere/hjemmesider.
c. Mere info på klassernes hjemmeside.

7. Næste møder.

07.11.2011 – kl. 18.30. Brød Tina
06.12.2011 – kl. 18.30. Brød Maj-Britt
11.01.2012 – kl. 18.30. Brød Lars
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
06.03.2012 – kl. 18.30. Brød Jan
11.04.2012 – kl. 18.30. Brød Morten
26.04.2012 – kl. 19.00 Generalforsamling
07.05.2012 – kl. 18.30. Brød Carsten
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