Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 4. november 2013 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Annemarie Duus, Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Carina Skipper, Torben Knudsen,
Lone Jensen, Ulf Bender, Merete Larsen, Torben Christensen, medarbejderrepræsentant: Vibeke
Afbud:, Lars Mogensen, Jan Johannesen Maj-Britt Sørensen
Referent: Morten Lange

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. Aftalen er på plads.
- Energikonsulent har været på adressen – det lyder spændende.
Styring af strømforbrug og isolering af rør er primære opgaver. Jan
undersøger om der er noget fra kommunen som kan bruges.
- Ovn – Morten skal få aftalt pris på ovnen. Carsten kontakter Bach
gruppen ang. Strøm.
Bankforbindelse – JJ giver status på næste møde.
- investeringsønsker indmeldes til JJ.
- CA makker i paptag ved Bh. i næste uge.
- Lys ved hoveddør – TC har fat i den opgave.
- Asfalt i skolegård – Morten følger op.

Vuggestuen. Siden sidst
v/lederen

2 børn startet 1. nov. 13. 1 barn mere 1. dec. 13. Nu10 børn i alt.
Der er lagt 6 timer ind i vuggestuen.
Legepladsen søges gjort lidt sjovere. Merete
Evt. reklameres om vuggestuen i lokalaviserne. Merete bringer et
lille indslag.
Ved halvtag på forside ønskes fliser som underlag.
Ulf:
Halvtag på legeplads skal tegnes og etableres. Prio 1 ønske: et delvis
lukket halvtag med træ beklædning som hænger på bygningen,
alternativt ikke med træ beklædning eller et ikke aflukket. Poul/Irene
spørges.
Carsten har kontakt med kommune ingeniøren omkring lukning af
Genvejen.
Vi har fået møbler fra en sponsor. Det er super godt.
Vuggestue forældre indbydes til arbejdsdage fremadrettet. Efter
sommerferien 14 forventer vi at deltagelse er obligatorisk.
Vi skal have lavet en leje kontrakt på vuggestuen i Børnehuset. JJ
Vuggestue bestyrelsen arbejder på at få værdigrundlag på plads
inden visionsmøde i januar.
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4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen
6. Evaluering

7. Budgetopfølgning og
økonomi

- Marianne er gravid. Vikar skal findes.
- Opsigelse fra Henriette – Henriette er gået fra.
- Forældrerådet er meget engagerede. Fin tilbagemelding fra
forældrerådet: god stemning, ro mm.
- Vedtægtsændring for børnehave – Bilag skal lægges på
hjemmesiden.
Opfordring fra forældrerådet om at have bedre styr på opgaverne ved
arbejdsdag.
Julefrokost planlagt.
- Legepladsen – Merete opfordrer til at der gøres noget ved
legepladsen: Armgangsstativ og beklædning af højen er
ønsker. Vi afventer fremdriften på legeområdet ved den
grønne kile. Kan der evt. laves en form for rotation af
legeredskaberne.
- Bålhytten er lidt problematisk – røgen bliver derinde – gøres
noget på næste arbejdsdag. TC laver tegning – AM prøver at
få lavet model.
- Emneuge – get moving – fin uge.
- Torben er ved at lave indberetning på en enkelt elev.
- Vi skal have bedre styr på hvilke aktiviteter der skal laves på
arbejdsdagene. Skal vi evt. indføre arbejdssedler? Prioritering?
Hvordan skal de enkelte udvalg arbejde? AM laver oplæg.
Afventer JJ

8. Orientering fra udvalg

9. Planlægning

Indkomne forslag

11. Evt.

Torben vil gerne have ryddet op i kældrene på skolen og i
børnehuset (mandag d. 9 dec. kl. 18 blev aftalt).
AM er frisk på at facilitere vores visionsdag 11. januar 2013. Søren
Jørgensen kommer med oplæg.
AM oplyser at der er arrangement i kirken 24. november 2013 for
hele familien.
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12. Mødedatoer

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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