Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 6. februar 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Jan Johannesen,
Torben Christensen, Annemarie Duus, Carina Skipper, Carsten Abrahamsen,
medarbejderrepræsentant: Mette B.
Afbud: Lars Mogensen, Merete larsen, Ulf Bender,
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

- Ny ovn til køkken samt lys ved hoveddør i BH: Strømmen er lavet. Morten,
Carsten og Torben C. følger op på, om ovnen kan sættes til i uge 7.
- Bankforbindelse: Men på kommende møder.
- halvtag til vuggestue mod skolegård: Mangler tilbagemelding fra Ulf –
besked/status på mail senest i uge 7 fra Ulf
- PR-udvalget kontakt sponsorer: Ulf og Torben kommer tilbage med en
tilbagemelding senest til mødet i marts.
- Legehus på legepladsen: Annemarie har set på legehus fra Mecantec men
det er ikke type-godkendt. Et godkendt legehus koster 10.000 kr. Annemarie
køber nyt godkendt legehus.
- Lån af lokaler. Regler og pris herfor: Lone har lavet oplæg. Lone retter det
til, og sender det på mail til Torben K. 50 % af lejen skal tilfalde
forsamlingshuset.
- Krav til ligestilling i bestyrelsen: Der skal ikke laves nye vedtægter. Vi skal
opstille måltal og indberette dem, men det er generalforsamlingen, der
bestemmer, hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen. Torben K. undersøger om
det skal ligge på hjemmesiden
- Planlægning af arbejdsdag: Annemarie har lavet oplæg, som er sendt rundt
på mail. Alle udvalgsformænd sender oplæg til Annemarie, hvordan udvalget
kan deles op i mindre enheder. Annemarie skal have besked inden næste
møde.
- Forældrefest: Intet nyt
–
Intet nyt

3.Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen
4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

–

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

- I uge 2 emneruge (kristendom)
- Astrup Friskole har været på besøg
- Torben har været til ledermøde.

Intet nyt
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- Vi har haft tyveri (en bærbar computer og en projekter)
- De store skal have fysikdag i en weekend.
- I denne uge er der projektuge/årsopgave.
- Der er lavet en underretning.
- Elevtal 71.
6. Evaluering

- Visionsdag og opfølgning: Annemarie har sendt referat rundt. Der kom
mange konkrete bud. Der skal laves et møde, som kun omhandler det der kom
frem på visionsdagen.
Dagen var for kort!
d. 25. februar kl. 17-19

7. Budgetopfølgning og
økonomi

-

Det ser fornuftigt ud.

8. Orientering fra udvalg

-

pt. ingen indkommende

Indkomne forslag

-

Køkkenhandel: er på plads

11. Evt.

-

Orientering om køkkenet: Dijana er stadig sygemeldt.
Der har været køkkenmøde i dag.
Annemarie har hjulpet med at strukturere madplan.
Der bliver lavet en håndbog/arbejdsbog.
Det er vigtigt, at melde ind, hvis der er børn/klasser der ikke skal have
mad.
Opfordre til et fælles personalemøde.
Vi har haft besøg fra fødevarerstyrelsen og vi fik en smiley.
Morten har undersøgt hvilke muligheder der er for nyt it-system. Bl.a.
Forældreintra.

9. Planlægning

-

12. Mødedatoer

d. 25.02.2014 kl. 17.00-19.00 ekstra møde
d. 12.03.2014 kl. 19.00 brød Jan
d. 02.04.2014 kl. 19.00 brød Lars
d. 29.04.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 19.00 brød Morten
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