Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 04. maj 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Uffe Schmidt., Morten Lange, Carsten
Abrahamsen, Anne Faber, Anne Marie Duus, Lars Mogensen, Tina Meldgaard, Torben Christensen,
Merete Larsen.
Afbud: Lotte Vels.
Referent: Maj-Britt Sørensen
Konstituering: Formand: Morten Lange
Næstformand: Carsten Abrahamsen
Kasserer: Jan Johannesen
Sekretær: Maj-Britt Sørensen
Alm. medlem: Uffe Smith, Torben Christensen, Anne Marie Duus
Suppleanter: Tina Meldgård, Lotte Vels, Lars Mogensen.
1. Godkendelse af
referat.

Dato for dialogmøde mangler, skal være 23. maj. 2011. Referat
godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Indkøbsaftale med købmanden: Der er ikke sket noget. Udsat til
næste møde (Jan, Anne, Lisbet og Merete)
b. Sponsorat: Sandra sender liste til Tina
c. Tilsyn skole – Rapporten: Bedre til at dokumentere overgang til
nye sammenlæste klasser.
d. Alkoholpolitik: Godkendt.
a. Førskolebørn er med torsdag og fredag på skolen
b. Førskolebørn er i sfo-en om tirsdagen.
c. Går godt med de to børn der er under 3 år. Lavet ny yngste gruppe
på 6 børn.
d. Der er 11 børn til 0.kl./i førskolegruppen
e. Der starter 3 børn 1/6.
f. Førskolebørnene fra Høndrup hus er velkommen til prøveskoledag
på friskolen. Torben kontakter Bitten
g. Fantastik cirkusforestilling.
a. 6.-7.-8. kl. overnatning på Fjeldsø friskole i næste uge
b. ny pige i 1. kl.
c. God emneuge op til påske.
d. Taget hul på planlægning af næste skoleår.
e. Morgensamling om onsdagen er flyttet til om morgenen.
f. Skema vedr. fremtidig skolevalg sendt ud til alle forældre.
a. Generalforsamling: Ikke så godt et foredrag som forventet. Ikke
stort fremmøde til generalforsamlingen. Næste år skal
generalforsamlingen laves ”større”. F.eks. Fællesspisning, bedre
foredrag, mere reklame, korrekte stemmesedler.
b. Åbent hus: Godt besøgt. Bedre til hvem gør hvad! Vi skal have

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
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6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

10. Evt.

skrevet ned hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver.
Torben skal være tovholder, men skal dele opgaverne ud.
Morten laver arbejdsgang for generalforsamlingen
Anne og Tina laver arbejdsgang for åbent hus.
a. vi har indbetalt 300.000 kr. og nedbragt vores gæld.
b. Vi lægger på budget.
a. Bygningsudvalg/CA+TC: Carsten forventer at høre hvis der
er noget. Bedre struktur på pedels arbejdsopgaver.
b. Områdeudvalg/ML: Har ikke fået luget til åbent hus
arrangementet. Bedre struktur på vanding i sommerferien.
Boligselskabet vil gerne hjælpe med græsslåning i
sommerferien. Carsten finder ud af om boligselskabet
generelt kan hjælpe med græsslåning.
c. PR-udvalg/LM: Fået delt folder ud. Søgning af sponsorater.
Evt. sponsor-løb, høstmarked i september (Torben kommer
med oplæg til næste møde)
d. Arrangementsudvalg/TM: Sommerfest for alle d. 16. juni.
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet nyt.
f. Legeplads/AD: Endelig godkendelse mangler. Rutsjebane
skal først sættes op. Der skal laves skema for daglig- og
månedstilsyn. Årligt tilsyn koster 3000 kr. Der er lavet nye
bænke i børnehuset. Der er kommet tagpap på sherifhytten.
a. Fast punkt: Opdatering af kalender.
b. fællesmøde bestyrelsen og personale d. 23/5 kl. 17-21: Vi starter
med fotograferingen af personalet + bestyrelsen. Vi spiser kl. 17.15
– 18.15 (Anne sørger mad). Fælles tema: Hvad gør vi fælles i dag
og hvad kan vi gøre mere? Morten laver oplæg og fortæller om
konklusionen på vores visionsmøde.
c. Planlægning af næste skoleår:
- samlæsning: bilag udleveret. Forslag 4 er valgt.
- lejrskole: 6.-7.-8.kl. skal på udlandstur (meldes ud inden
sommerferien af hensyn til pas) og 0.-5. kl. skal på ”mindre” lejrtur
evt. skolebytte eller overnatning ved naturskolen ved Hald eller
overnatning på skolen.
a. Skolekreds – børnehaveforældre: Lave oplæg hvad vi kan gøre.
Med til næste møde (Jan)
b. Tilsyn: Vi SKAL vælge nyt tilsyn. Kommunen er ikke forpligtet
til at stille en til rådighed mere. (Lars, Torben og Merete undersøger
om de kender en mulig tilsynsførende) Med på næste møde.
c. skolepenge 2011/2012: Jan tager det med til næste møde.
a. Aktiv i gang med opdatering af køkkenet nu hvor vi har fået
90.000 kr. i sponsorat.
b. Arbejder på at lave nye tiltag i sfo-en, hvor der også skal være
klub. Anne vil gerne bruge bibliotekslokalet. Flere aktiviteter. Anne
vil gerne gøre noget mere ud af sfo-ens hjemmeside.
c. Intra-net

Side 2

Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

7. Næste møder.

d. Forslag til boligforening: Når bygningerne på Genvej er revet ned,
om der kan sås græs på området, så Langsø Børnehus og Friskole
kan bruge området indtil der skal bygges nyt (Carsten og Jan).
23.05.2011 – kl. 17.00 – 21.00 Fællesmøde personale og bestyrelse
08.06.2011 – kl. 18.30. Brød Uffe
11.08.2011 – kl. 18.30. Brød Morten
06.09.2011 – kl. 18.30. Brød Carsten
03.10.2011 – kl. 18.30. Brød Torben C.
07.11.2011 – kl. 18.30. Brød Tina
06.12.2011 – kl. 18.30. Brød Maj-Britt
11.01.2012 – kl. 18.30. Brød Lars
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
06.03.2012 – kl. 18.30. Brød Jan
11.04.2012 – kl. 18.30. Brød Morten
26.04.2012 – kl. 19.00 Generalforsamling
07.05.2012 – kl. 18.30. Brød Carsten
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