Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 6. oktober 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan
Johannesen, Merete Larsen, Torben Christensen, Carsten Abrahamsen, Carina Skipper, Annemarie
Duus, medarbejderrepræsentant: Mette S.
Afbud: Mette Frandsen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Soveskur til vuggestuen: Forventer, at der kommer beklædning på i
uge 42/43.
Nyt værdigrundlag og vedtægter: Der arbejdes på at lave bilag og
forretningsorden – der har været møde med forældrerådet i
børnehaven. Morten kontakter friskoleforeningen, om der skal være
ekstraordinær generalforsamling – hvis ja, bliver det d. 4. nov. 2014
Ansættelse af ny leder i børnehuset: Der er kommet 8 ansøgninger
og der skal 5 til samtale.
Tilbud fra Vammen kro på mad til BH: Det koster det dobbelte af
hvad vi giver i dag. Vi fortsætter med nuværende ordning.
Nyhedsbrev i BH, tilmelding elektronisk: Det kan godt lade sig gøre.

3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

Der har været indvielse af motorikrum – en stor succes.
Det er dejligt at skuret er kommet i brug
13 børn i vuggestuen (der er kommet 1 nyt barn)

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

Der er 27 børn.
Alle børn er med til gymnastik om torsdagen (idrætsforening)
Et ualmindeligt godt høstmarked
Kører genbrugstema
Fællesspisning i Børnehuset

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Der har været emneuge – Høstmarked
Der har været fyraftensmøde i 0.-1. møde
Torben har været til ledermøde, men der er ikke noget at berette.
Der er kommet en udmeldelse
Den gamle ovn er solgt til Vammen kro
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6. Evaluering

Høstmarked: Det var en god dag – mange besøgende – super vejr.
Evaluering af skolens samlede virke – den årlige ved bestyrelsen:
Morten og Torben K. laver den.

7. Budgetopfølgning og
økonomi

Der er ikke noget nyt.
Opkrævning til skolekredsen skal ud senest d. 9. november. (Morten
laver brev og Torben K. sørger for at giro-kort bliver delt ud)
Er der større investeringer i 2015? Jan skal have besked.

8. Orientering fra udvalg

pt. ingen indkommende

9. Planlægning

10. Indkomne forslag

11. Evt.

Der skal laves reklame for at Vammen både har vuggestue,
børnehave og skole.
Den 15. nov. bliver der indvielse af ”den grønne kile”.
Fokusområder: SL-model (læring) – inviduel læring - profil/linje-fag
– kommunikation – overgang børnehave/skole (Med på næste møde)
Alle i børnehuset SKAL være medlem af skolekredsen så alle har
stemmeret til generalforsamlingen.
Visionsdag for alle lørdag d. 17. januar 2015 kl. 9.00-15.00
Reklame for Vammen: Lone fortalte om, at det kunne være en
mulighed at holde åbent hus for hele byen (ejendomsmæglere,
institutioner, foreninger og erhversdrivende).
Stor succes med børnegymnastikken, hvor børnene bliver fulgt over
til hallen af personale fra børehuset og sfo-en

12. Mødedatoer

Den 4.11.2014 kl. 18.00 brød Maj-Britt
Den 4.11.2014 kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling
Den 3.12.2014 kl. 18.00 brød Jan
Den 3.12.2014 kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling
Den 8.01.2015 kl. 19.00 brød Mette
Den 17.01.2015 kl. 9.00 Visionsdag
Den 2.02.2015 kl. 19.00 brød Carsten
Den 3.03.2015 kl. 19.00 brød Torben C.
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Den 9.04.2015 kl. 19.00 brød Morten
Den 28.04.2015 kl. 19.00 generalforsamling
Den 5.05.2015 kl. 19.00 brød Lone

Side 3

