Referat fra Bestyrelsesmøde den. 7.10.15 kl. 19.00
Til stede: Torben Knudsen, Sandra Thorsen, Jytte Lind, Carina Skipper Jensen, Ulf Bender,
Jan Johannesen, Annemarie Duus, Ronni Hørlyk, Morten Lange, Lone Jensen (referent)
Afbud: Mette Frandsen, Christian Nørskov, Lasse Holm, Henrik Eriksen
Det er aftalt at dette møde specielt skal afsættes til punkt 8.a.
1. Godkendelse af ref. fra 8.9.15
2. Opfølgning på sidste møde
a. Evt. pris på SFO-buselever /JJ+TK+AD
b. Vedligeholdelsesplan /Arbejdsgruppen
(JJ+RH+CN+JL+TK)
c. Køb af gymnastiksal /TK+JJ
d. Byggegrunde på Genvej og
Haugårdsvej /JJ
e. Kontaktpersoner for udvalg til TK /TK
f. Skolens undervisningstilbud /TK

3.

4.

Børnehuset. Siden sidst
v/afdelingslederen

Skolen. Siden sidst v/skolelederen

Referat godkendt
a. JJ og TK laver en beregning til næste møde
hvor bus ordningen også skal evalueres.
Under dette punkt var der også kort
gennemgang af statistik for brugen af bussen.
b. Der skal ses på vinduespartiet i loftet i
børnehuset da flere af glassene er punkteret
m.v. AD tager kontakt til Torben Christensen
for at høre om det er noget han kan se på?
Bygningsudvalget skal også have set på
vinduet på kontoret i børnehuset.
c. JJ har haft møde med Boligselskabet omkring
overtagelse af gymnastiksalen for formentligt
100.000 kr. Vi afventer et udspil fra
Boligselskabet.
d. Boligselskabet har fået godkendelse fra
Kommunen om at de kan gå i gang med
byggeriet i foråret 2016. Bestyrelsens ønske
om at der byttes byttegrund med kommunen
blev luftet igen. Ønsket er at der først bygges
på den gamle mejerigrund.
e. TK mangler stadig en enkelt liste.
f. TK har haft kontakt med Tange Kristne
Friskole og Hvilsom Friskole der begge har
startet 9 klasse. De inviteres begge til en
debataften for forældrene på Langsø Friskole
for og imod 9. klasse. Han talte også med den
tidligere leder fra Fjelsø Friskole om hans
erfaringer med opstart af 9. klasse. TK
undersøger om begge kan onsdag den 11.
november og melder tilbage snarest?
Der er kommet ét nyt barn i vuggestuen. Der
starter desuden også snart ét nyt barn i
vuggestuen og ét barn i børnehaven.
Forældrene er forskere og familien er bosat i
området omkring Ørum. Maja er
langtidssygemeldt. Line er startet som
pædagog i børnehuset den 1. november.
Der er ingen overnatning i børnehuset, men i
stedet er der planer om en festaften hvor
børnene skal spise på Vammen Kro og
efterfølgende til fest i Børnehuset.
Der er sket meget siden sidste møde. Der har
været afholdt en rigtig god lejrskole for hele
skolen. 5.-7. klasse har været på studietur i
København. Alle lærerne har været på første
del af Alkalær kurset. Det var super godt.
Også for lærerne at være sammen i længere
tid uden eleverne. Lærerne er begyndt at
arbejde med det i undervisningen. TK og AD

5. Evaluering
a. Kommunikation- PR /TK+AD
b. PR/HE
c. Profilfag /TK+JL
d. Rammer og faciliteter
6. Økonomi
a. Budgetopfølgning /JJ
b. Budget for 2016 – nye takster kommet
(se foreningens hjemmeside) /TK

a.

Orientering fra udvalg – orientering
sendes skriftligt til TK, der udsender til
bestyrelsen
Pt. ingen indkommende

8.

Planlægning

7.

9. Indkomne forslag
10. Evt.

ser sammen på om der evt. kan søges midler
til yderligere uddannelse i fremtiden.
Annemarie fra kontoret har også været på et
kursus. Der er emneuge i denne uge ”Get
moving” med fokus på motion og sund kost.
a. Intet nyt.
b. Intet nyt.
c. Intet nyt. TK vil prøve at sætte mere fokus på
det på hjemmesiden.
d. Intet nyt
a. Vi følger budgettet ud fra de prioriteringer der
er taget omkring busdrift.
b. Pga. de nye takster få vi i 2016 ca. 1.3001.600 kr. mindre på årsbasis pr. elev – i alt
omkring 100.000 kr.
a. ML orienterede om en situation med en
familie omkring forældrearbejdet og de
forpligtigelser man som forældre har når man
har børn i Langsø Friskole eller Børnehus. Der
er enighed i bestyrelsen om at deltagelse i
arbejdsdage og udvalgsarbejde er et krav hvis
man har børn indskrevet et af stederne. Dette
holdes der fast i. TK og ML har lavet en
beskrivelse til omdeling med orientering både
om arbejdsdage og udvalgsarbejde og
bestyrelsesmøderne og adgang for alle til
møderne hvis man ønsker det.
TK indkalder til debatmøde når han har fået
clearet om det kan blive den 11. november.
Ingen forslag
Intet

Kommende møder:
Torsdag 5/11 kl. 19.00 – Christian Nørbæk
Mandag 7/12 kl.19.00 – Carina Skipper
Tirsdag 5/1 kl. 19.00 – Lasse Holm
Onsdag 3/2 kl. 19.00 – Anne Marie Duus
Torsdag 3/3 kl. 19.00 – Torben Knudsen
Mandag 4/4 kl. 19.00 – Ulf Bender
Generalforsamling 26/4 kl. 19.00
Mandag 2/5 kl. 2/5 kl. 19.00 – Lone Jensen
Brød og mødeleder: ML
Se i øvrigt link til Dansk Friskoleforening: http://www.friskoler.dk/ Her er megen nyttig viden.
Tilmeld jer f.eks. nyhedsagenten
/TK

