Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 8. oktober 2013 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Carina Skipper, Torben
Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan Johannesen, Merete Larsen, Jan Johannesen, Torben
Christensen, medarbejderrepræsentant: Kristian
Afbud: Annemarie Duus, Lars Mogensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

Opfølgning på sidste
møde

- Lønforhandling FSL: Vi vil have en to-årig aftale. Det vil FSL ikke
være med til. Vi kontakter friskoleforeningen.
- Løn- og ansættelsesmøde (Lotte, Merete, TK): Det er på plads.
- Ny ovn til køkken: Arbejder på det (Investering med hensyn til
strøm)
- Investeringsønsker/skole-børnehave: Skur på legepladsen (50.000
kr.)
- PR-udvalg søgning om trafikskilte: Flyttes til kommende møder.
- Græsplæne med kirken: Er ok
- Tag på BH/Vuggestue: Carsten står for reparation.
- Køkkenhjælper: Torben har kontaktet kommunen.
- Nøgler: Sat i bero indtil der er sat ny dør i vuggestuen.

Vuggestuen. Siden sidst
v/lederen

- Byggesag: Der er ikke lavet tegninger endnu. Der kan laves halvtag
ud mod vejen (folk fra byggeudvalget i efterårsferien) Ønsker at der
lægges fliser, i det område ud mod vejen, hvor buske er fjernet.
- Revisor: Kommer på plads i næste uge.
- Lejekontrakt: Kommer på plads i næste uge (Jan og Anna Marie)
- Der er 7 børn pt. og der kommer 2 børn til 1. nov.
- Det fungere godt med legepladsen.
- Lås fjernes i døren mellem gang og garderobe.
–
Henriette har været sygemeldt i 3 uger og er sygemeldt
yderligere 3 uger.
–
Vi har fået gode vikarer ind (Jette og Magnus)
–
Jytte har været på sprogkursus
–
Der er 28 børn i BH.
–
Fungere godt med, at sfo-en er flyttet på skolen.
–
Dejligt, at Marianne er kommet tilbage fra barsel.
–
Lys uden for hoveddørene – brænder hele tiden (Toben
C. kigger på det)

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

6. Evaluering

–
Emneuge med høst. Var rigtig godt.
–
Langsø Friskole var tovholder for idrætsdag på
gymnastikhøjskolen
–
Rigtig god dag til høstmarkedet.
–
Sponsorløbet har givet ca. 10.000 kr.
–
God lejrtur for hele skolen.
–
6.-7.-8. kl. har været i København i sidste uge
–
Get moving- uge (idræt hver dag fra 8.30-10.00)
–
Skolernes motionsdag på fredag.
–
1 barn holder på skolen på fredag.
–
Vores revisor går på pension – Jan og Torben finder ud
af, hvem vi skal have i stedet for.
–
Torben K. og Mette på kursus i morgen ang. nye
arbejdstidsregler.
- Arbejdsdag d. 5. okt.: Der blev lavet mange godt ting af dem der
mødte op. Vi skal ikke ligge 2 arbejdsdage med så kort mellemrum.
- Åbent hus d. 14. sep.: God dag.

7. Budgetopfølgning og
økonomi

- følger budget.
- Vi har betalt det sidste på vores lån.
- Torben og Merete, skal lave prognose over børnetal for de næste
par år.

8. Orientering fra udvalg

- Arrangementsudvalget vil gerne arrangere en forældrefest i januar.
- Arbejdsdag flyttes til d. 5. april.

9. Planlægning

Indkomne forslag

11. Evt.

–
Torben vil gerne have ryddet op i kældrene på skolen
og i børnehuset (mandag d. 21. okt. kl. 16-18)
–
Vuggestuens bestyrelses vil gerne deltage i
visionsmødet. Der vil blive lavet en undersøgelse.
–
Vuggestuens bestyrelse vil gerne have lavet en
vedtægtsændring, så der bliver flere medlemmer i bestyrelsen.
–
Vuggestuens møder vil fremover ligge lige før skolens
bestyrelsesmøder, så skolens bestyrelsesmøder skal flyttes til start kl.
19.00
–
Vuggestuen forventer at få et underskud på 100.000 kr.
i år.
–
Der skal sendes opkrævninger til skolekredsen i
november (Morten skriver brev og Torben K. sørger for bestilling af
giro-kort)
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12. Mødedatoer

–
Vi har fået tilbud fra Midtjysk Energirådgivning. Jan
finder ud af, om skolen kan hører under ”det tilbud” byen har fået fra
Viborg kommune.
–
Morten får tilbud på reparation af skolegård – asfalt.
–
HUSK visionsmøde d. 31. oktober. Annemarie sørger
for forplejning.
d. 30.10.2013 kl. 17.00 Visionsmøde for bestyrelsen
d. 04.11.2013 kl. 19.00 brød Annemarie
d. 04.12.2013 kl. 19.00 brød Maj-Britt
d. 07.01.2014 kl. 19.00 brød Carina
d. 06.02.2014 kl. 19.00 brød Torben
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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