Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 25. oktober 2010 kl. 19,00 på Langsø Friskole
Tilstede:
Morten Lange; Torben Knudsen, Annemarie Duus, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Carsten
Abrahamsen; Uffe Schmidt.
Afbud: Torben Christensen, Merete Larsen, Lotte Vels, Henriette Rokkjær.
Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.
2. Opfølgning på sidste
møde

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

Referat godkendt med følgende kommentar: dato for sprogaften i
børnehaven er 18.nov. 2010. Manglende nævnelse af sponsor af
lamper: Viborg øjenklinik.
a. Fyret i børnehaven – forsikring: Lukket
b. Samarbejde med Høndruphus: Merete og Torben K. følger op på
mødet i Høndruphus.
c. Madordninger: Malene og Henriette har lavet beregning. Med på
næste møde.
d. Visionsværksted: Morten Møller fra friskoleforeningen vil styre
forløbet. Morten Lange laver aftale i januar d. 8. el. 22. Bestyrelsen
og medarbejderne deltager. Bestyrelsen laver forarbejde/oplæg,
Hvor er vi om 5 år?
e: girokort til skolekreds: Eleverne skal dele girokort ud med
følgebrev skrevet af Morten L. og Torben K. Deles ud først i
november.
a. Fra 1. nov. er der 31 børn
b. Mathias har haft 3 ugers ekstra orlov
c. Irene Dahl hjælper i børnehaven
d. Mathias mangler 8 timer i SFO
e. Karen og Jytte har været her og hjælper med at smøre mad.
f. Anne Marie planlægger onsdagsmenuen.
g. Efterårsferien mellem 12-14 børn i alt pr. dag.
a. Trine er gået på barsel. Hun har fået en dreng.
b. Jan og Torben har været til møde vedr. genopretningspakke.
c. Ledermøde i Viborg
d. Ny PPR-psykolog
e. Forældremøde – der bliver 2 skole/hjemsamtaler om året.
f. Emneuge – løb og læs.
g. Kim er færdig med arbejdsprøvning.
h. Ønske om at referater kommer på hjemmesiden – start fra nu.

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

a. Vi har fået 153.000 kr. fra kommunen.
b. Næste års budget: Forsøger at ramme 0, men sætter elevtallet
optimistisk til 67 stk.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Nye lofter sat op. Lys sat op i 0.-1.kl.
Nye lamper i 7.-8. kl. skal sættes op. Lovpligtig eftersyn på
fyret i kælderen på skolen, Carsten får tilbud.
b. Områdeudvalg/CA: Intet nyt.
c. PR-udvalg/ML: Har møde på onsdag (artikelserie i
Landsbyerne)
d. Arrangementsudvalg/TM: Skolefest d. 25. nov.
e. Rengøringsudvalg/MS: Rengøring i uge 43.
f. Legeplads/US: Træværket er malet.
g. Legepladsplanlægning/AD: Rutsjebane og tagpap.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

a. lokal løn – aftale med FSL udløber: pga. genopretningspakken
giver vi ikke mere i løn.

10. Evt.

a. Lave møde med børnehaven omkring madordning. Tina og Uffe
kontakter Dorthe Hansen. Torben K. tjekker andre børnehaver der
ligger i forbindelse med friskole.
b. Torben K. sørger for at der kommer artikler i avisen der ”sælger”
skolen inden indskrivning d. 29. nov.
c. I morgen kommer Vejrum/Viskum-friskole og besøger
børnehaven.
17.11.10 kl. 18.30 – brød Jan
08.12.10 kl. 18.30 – brød Morten
13.01.11 kl. 18.30 – brød Maj-Britt
09.02.11 kl. 18.30 – brød Tina
08.03.11 kl. 18.30 – brød Henriette
04.04.11 kl. 18.30 – brød Lotte
28.04.11 kl. 19.30 – generalforsamling
04.05.11 kl. 18.30 – brød Anne Marie

7. Næste møder.
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