Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 11. oktober 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Anne Maria Duus, Laila Axelsen, Jan D.
Johannesen, Torben Christensen, Lars Mogensen, Carina Skipper, Mette Svolgaard.
Afbud: Morten Lange, Merete Larsen, Carsten Abrahamsen.
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Hjemmeside: Børnehavens hjemmeside er der nogle problemer.
Hjemmesiden bliver rettet til løbende.
b. Madpolitik: Godkendt. Torben sørger for, at den kommer på
hjemmesiden. Der skal foretages en årlig evaluering – maj måned
(skal tilføjes).
c. Forældreudvalg (seddel): skal sendes elektronisk til Torben.
- fysik: Der skal kaldes ind til et teammøde (Torben C.)
- udvalgenes arbejde: På de næste møder, tager vi et udvalg op af
gangen, og diskutere hvilke forventninger/arbejdsgrundlag, der er til
det enkelte udvalg. Vi starter med sponsor-udvalget.
d. Andelskassen møde: Der har været møde (Jan og Carsten deltog
fra bestyrelsen)
e. Budget 2013: Er så småt gået i gang med næste års planlægning.
Hvis der er større projekter, skal det med i næste års budget (evt.
fysiklokale, skolegård). Skal med på næste møde.
f. Bestyrelsesmail: Der er oprettet skolekom-mailadresse til alle.
a. Der er en forespørgelse fra Ørum
b. Der starter dreng 3 mdr. før tid
c. mandsopdækker de små børn
d. god opbakning til pædagogisk dag.
e. U43 starter svømning igen.
f. 31 børn i børnehaven.
a. Sidste uge med holdopdeling i matematik (er ikke evalueret
endnu).
b. I sidste uge var der emneuge omkring høstmarked.
c. I denne uge er der ”get moving uge”. Der har været gps-skattejagt
hver morgen i denne uge.
d. CL-modellen. Lærergruppen har valgt 3 ting ud, som der arbejdes
videre med. (ro i klassen – makkerøvelse – læsning, hvor der er fire i
en gruppe)
e. Forældresamtale.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

Side 1

Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.

7. Orientering fra udvalg.

a. Høstmarked: En god og vellykket dag. Lærerne skal vurdere om
der skal være så mange boder. Børnehaven, skal have mere styr på,
hvem der har lavet den enkelte ting. Forventet overskud 12.000 kr.
Der må gerne være mere forplejning. Al forplejning skal ligge ved
skolen. Skal i gang lidt før med planlægningen.
a. Status:
køkken – der er brugt 30.000 kr. mere i lønomkostning
børnehaven – der er brugt 60.000 kr. mere i lønomkostninger
skole – merindtægt 20.000 kr.
budget – vi ligger på det oprindelige budget – det ser fint ud.
a. Bygningsudvalg/CA: intet nyt
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Intet nyt
c. PR-udvalg/LM: Det har været møde i pr-udvalget. Tøj-salg
skal ligge hos PR. Ansvarlig for fonde (skolen skal give
besked, hvad de gerne vil have penge til). Lave lille film om
skolen, som skal ligge på hjemmesiden. Opslag i Rødding og
Ørum omkring både børnehave og skole. Skilt til Vasehus
koster 2000 kr. i årlig bidrag og det koster 2300 kr. at få det
produceret. Torben K. sender logo til Lars.
d. Arrangementsudvalg/TM: Næste arrangement er julefest i
november. Der skal være et fællesmøde i udvalget.
e. Rengøringsudvalg/MS: God opbakning til oprydning efter
høstfesten.
f. Bålhytte-udvalg: Der har været møde i dag. Udvalget har frie
hænder til hvordan opgaven løses.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.
7. Næste møder.

a. Ideer til generalforsamlingen:
Hjerneforsker – forskellige indlæring
Professionel håndboldspiller
Sund kost – drik dine grøntsager
Coach – nå sine mål.
Spisning til generalforsamlingen.
Der skal undersøges priser.
Skal med på næste møde – læg hovederne i blød!
a. fælles arrangement med Fjeldsø Friskole – især for de ældste
elever.
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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