Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 19. juni 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Jan D. Johannesen, Anne
Maria Duus, Carina Skipper, Merete Larsen, Laila Axelsen, Carsten Abrahamsen, Dijana, Irene,
Henriette, Lotte.
Afbud: Lars Mogensen, Torben Christensen.

Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Hjemmeside: Der ligger et stykke arbejde – 5900 kr. for at få den
lavet.
Aftalen med HVAL udløber d. 31/7-2012 (Morten tjekker op på
det)
b. Fysiklokale – nedsættelse af udvalg: Alle forældre skal have lov
til at vælge nyt udvalg. Der skal laves en håndværksgruppe blandt
forældrene (sedler bliver sendt ud efter sommerferien - Torben).
Sandra deltager i udvalget.
a. Marianne er gået på barsel.
b. Jytte og Gitte er godt i gang.
c. 36 børn i børnehaven.
d. 30 børn til august.
e. Hele børnehaven på tur til Bjerringbro.
f. Der har været forældremøde – Gitte L. lavede trylleshow for
børnene.
g. børnehaven er lukket i uge 29-30
h. Merete sender mail til Morten vedr. ønsker til legepladsen.
a. 2.-3. kl. har været på overnatning.
b. Vi har deltaget i søndersøløbet med 2 stafetter.
c. der har været forældremøde i 6.-8. kl.
d. Idrætsstævne med friskolerne i Viborg – 6. klasserne
e. Lærerne har været på kursus i CL-modellen.
f. 8.kl. har været i Bjerringbro i Videnskabenshus fysikundervisning
g. Har haft flere i job-prøvning
h. I gang med skema-planlægning – håber det er på plads i næste
uge.
i. stor 0.-1. klasse næste år.
j. 69 elever i skoleåret 2012/2013
k. Sammenlæsteklasser til næste skoleår: 0.-1.kl & 2.-3. kl. & 4.-5.6. kl. & 7.-8. kl.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen
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5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

10. Evt.

l. 31 ansøgninger til lærervikaren. Torben sender ansøgningerne
rundt pr. mail. Torben, Morten, Anne Marie og Carsten deltager ved
samtalerne.
m. Sundhedsplejersken kommer i denne uge.
a. Åbenthus 15. maj: Modellen er ok.
b. Køkken (se bilag): Plastik-tallerkener skal skiftes ud med
porcelæns-tallerkener pga. rengøring i opvaskemaskinen.
De små ting der mangler (håndmixer, skarpe knive) købes.
Der skal laves en mad-strategi (Laila er tovholder). Oplæg klar til
næste møde i august.
Udgifter på råvarer, skal dækkes af forældrebetalingen.
Torben skriver i ugebrevet, at der kommer en mindre prisstigning
efter sommerferien.
Evt. indfører formiddagsmad – en grovbolle.
a. Der er ikke noget nyt – vi følger budget.
a. Bygningsudvalg/CA: Møde med Bach-gruppen. Carsten
tager fat i dem igen. Anne kommer med ønskeseddel.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: arbejdsdag i uge 29
c. PR-udvalg/LM: status på skilt i Vasehus
d. Arrangementsudvalg/TM: Sommerfest d. 21/6-2012 og 1.
skoledag.
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet nyt.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale. Torben spørger Sandra, om hun vil være tovholder
på projektet.
a. 1. skoledag d. 11.8.2012: samme model som sidste år.
b. samtaler med vikar d. 25.6.2012: er gennemgået
c. 0.-1. kl. skoleår 12-13: er gennemgået
a. Høstmarked: En god ide – lave en forældregruppe (Torben
tovholder, Maj-Britt og Tina deltager) lørdag i uge 41 – 13. oktober
2012.
b. Skolepenge regulering? Jan finder ud af det.
c. Udvalg og deres roller: Annemarie laver oplæg til forventninger
til de enkelte udvalg – alle udvalg skal lave en tidsplan/årsplan.
d. Fremtiden – punkt til næste møde: Høstmarked, musik-festival
a. Laila har været på kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
b. Annemarie – Spørger om computerne på skolen er meget
langsomme. Torben har snakket med Kjeld om det. Torben mener
ikke det er et problem.
c. Ipad – Annemarie synes det skal bruges i børnehaven og
støtteforeningen vil gerne bidrage til det. Torben tager det op på
næste lærermøde + Torben kontakter andre børnehaver/skoler som
har nogle erfaringer med det (skal med på næste møde).
d. Påtale på bålhytten – taget er råddent (til legepladsudvalget)
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7. Næste møder.

e. billeder på facebook af børnehaven? Torben kan slette på skolens
facebook-side.
d. 14.08.2012 kl. 18.30 – brød Tina
d. 12.09.2012 kl. 18.30 – (ideer til generalforsamling) brød Torben
d. 11.10.2012 kl. 18.30 – brød Anne Marie
d. 12.11.2012 kl. 18.30 – brød Morten
d. 04.12.2012 kl. 18.30 – brød Maj-Britt
d. 16.01.2013 kl. 18.30 – brød Carsten
d. 07.02.2013 kl. 18.30 – brød Carina
d. 11.03.2013 kl. 18.30 – brød Lars
d. 02.04.2013 kl. 18.30 – brød Laila
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan
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