Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 09. februar 2011 kl. 18,30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Uffe Schmidt., Tina Meldgaard, Henriette
Rokkjær, Torben Christensen, Sandra Thorsen.
Afbud: Lotte Vels, Carsten Abrahamsen, Morten Lange
Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Grøn plan – Anne-Marie – flyttes til punktet kommende møder.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

a. Har holdt 1 års fødselsdag, hvor dagplejerne var på besøg. Om
aftenen var der fælles spisning for forældre og børn.
b. 0. kl. kommer hver onsdag.
c. dans om musik om onsdagen efter ferien.
d. hvem skal med til friskolernes årsmøde? – Merete deltager.
e. børnehaven holder lukket i uge 29-30
f. kontakt til Høndruphus, som kommer på besøg i næste uge.
g. Ansættelser: Kirstine, Irene og Gitte er ansat i børnehaven.
Lisbeth er udlært kok, og er ansat i køkkenet pr. 1/3 – 15 timer pr.
uge.
h. Lotte gør rent i børnehuset
i. Børnehaven har haft tilsyn. Det gik rigtig godt!
a. 0. og 1. klasse har været til bolddag i Nibe.
b. 6. og 7. og 8. kl. har haft besøg af Fjeldsø friskole. Forventer
samarbejde til næste år.
c. 0. og 1. kl. skal se skuespil på Fjeldsø friskole i uge 6.
d. Går godt med Carsten som pedel.
e. Laila – undervisningsassistent er i 2.-3. kl. (arbejdsprøvning)
f. Muhammed har sidste dag på skolen på fredag, og skal være i
børnehuset i næste uge.
g. Der skrives årsopgaver på skolen i denne uge.
h. revisoren har været på skolen i går.
i. Søgt støtte til Christian.
j. Sandra og Mette skal på kursus. Kristian på kursus i udeskole.

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

a. Jan har ikke noget nyt.
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7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. Bygningsudvalg/CA: problemer med lys i kælderen, som
ikke kan slukkes! Manglende isolering over soverummet i
børnehaven (Torben C. tjekker hos Carsten)
b. Områdeudvalg/CA:
c. PR-udvalg/ML: Laves nye folder, hvor vi bla. laver reklame
for, at vi har ansat kok.
d. Arrangementsudvalg/TM: Generalforsamling – øl, vand,
kaffe og kage.
e. Rengøringsudvalg/MS: Forventer at gøre rent i uge 9
f. Legeplads/US: Lågerne skal tjekkes igen (Anne Marie)
g. Legepladsplanlægning/AD: Højen spærres af i en periode.
a. opfølgning på visionsdag: Vi skal snakke om hvor vi vil hen? Ikke
noget vi kan forberede.
a. Årsrapport 2010 – målepunkter effektivitet: Meget svært, men
revisoren sagde, at vi evt. kunne måle på følgende: elevfrafald og
elevtilfredshed. Torben kontakter de andre friskoler i området!
b. 9.klasse – Fysik: Undersøge hvad vi skal bruge. Måske kan vi
allerede begynde at købe noget ”brugt” allerede nu. Undersøge, om
vi kan leje os ind på andre skoler. Sandra og Jan undersøger
mulighederne og kontakter konsulent.
c. sommerferiepasning: uge 29 og 30
a. Åbent hus arrangement 4. maj fra 15-17
b. Evt. invitere en foredragsholder til vores generalforsamling
(Torben K. undersøger)
c. Mangler bordplads i skolekøkkenet. Anne Marie snakker med
Lisbeth i næste uge.
d. Trine vil gerne låne skolen d. 24. april (personale-gode!)
e. Næste møde: Hvem vil deltage i friskolernes årsmøde?
f. Årsmøde i regionsudvalget Midtjylland d. 1. marts 19-21.
h. Nyt friskole blad er netop udkommet.
21.02.11 kl. 19.00 – EKSTRA MØDE vedr. visionsdag
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
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