Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 04. april 2011 kl. 18,30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Uffe Schmidt., Torben Christensen,
Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Anna Marie, Lotte Vels, Anne Marie Duus.
Afbud: Henriette Rokkjær, Tina Meldgaard, Merete Larsen.
Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Indkøbsaftale med købmanden: Der er ikke sket noget. Udsat til
næste møde.
b. Planlægning af generalforsamling: Indbydelsen er sendt ud.
Arrangementudvalget sørger for forplejning. Anna Marie laver
stemmesedler.
c. Søgning af sponsorat: Der er ikke noget nyt. Med på næste møde.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

a. Laila er holdt.
b. Tina hjælper i køkkenet i april måned.
c. Der er købt stole til køkkenet.
d. Laves PR omkring ansættelse af kok.
e. Forældrespisning i børnehaven d. 14. april.
f. Førskolebørn går i skole hver fredag formiddag.
a. sundhedsplejersken har tilset 5. kl.
b. skole/hjem samtaler i sidste uge. Var meget positiv
c. Sandra og Mette. Ny undervisningsmetode (vedr. gruppearbejde),
kræver at alle lærere skal på kursus.
d. Forlænget samarbejde med Carsten ”pedel” i 3 mdr.
e. Kristian skal på kursus i udeskole.
f. møde vedr. samarbejde med Fjeldsø friskole.
g. måske en elev mere til 1. kl.
a. Vi har haft tilsyn. God rapport. Fokuspunkter – samlæsning i 4.-6.
kl. og om vi rammer den enkelte elevs niveau. Det gør vi!
b. Nye regler om tilsyn fra 2012. Tilsynsføreren skal være
certificeret.
a. Ikke noget nyt om vores budget.
b. Betale 300.000 kr. tilbage på vores lån.
c. Regnskab er skrevet under af bestyrelsen.

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Heldig at have en pedel! Carsten har
skaffet ny billig tørretumbler.
b. Områdeudvalg/CA: Kim og Bent har lagt fliserne om.
c. PR-udvalg/ML: Folder bliver delt ud midt i april. HUSK at
åbent hus arrangement skal med på folderen.
d. Arrangementsudvalg: Generalforsamling – øl, vand, kaffe og
kage. Åbent hus: støtteforening sælger pølser, øl og vand.
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet nyt.
f. Legeplads/US: Jonas i gang med sherif-hytten, rutsjebane
sættes op inden påske. Rutiner skal laves vedr. generel
vedligeholdelse og sikkerhed.
g. Legepladsplanlægning/AD:

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.
7. Næste møder.

a. Alkoholpolitik: udleveret.
b. Karakterer og prøver? Vi laver dialogmøde sammen med
personalet på Langsø friskole.
c. 9. kl.: Der er pt. kun 4 elever der kan gå i 9. kl. i 2012. Torben
kontakter forældrene til de 4 elever.
d. Energimærkning: Anne Marie Duus kigger på det.
a. dato for visionsmøde: 20. april kl. 18.00-21.00
b. dato for dialogmøde: dialogmøde 17.00-21.00
28.04.11 kl. 19.30 – generalforsamling
04.05.11 kl. 18.30 – brød Anne Marie
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