Referat fra Bestyrelsesmøde den. 07.12.15 kl. 19.00
Til stede: Torben Knudsen, Trine Dolmer, Jytte Lind, Carina Skipper Jensen, Ulf Bender,
Henrik Eriksen, Ronni Hørlyk, Christian Nørbæk, Lasse Holm, Morten Lange, Annemarie
Duus, Lone Jensen (referent)
Afbud: Mette Frandsen, Jan Johannesen
Mødeleder: Carina Skipper

1. Godkendelse af ref. Fra 5.11.2015

Referat godkendt – dog slettes Lasse, da han
ikke deltog i mødet.

2. Opfølgning på sidste møde
a. Evt. pris på SFO-buselever /JJ+TK
b. Vinduesparti i BH /AMD
c. Køb af gymnastiksal – noget nyt? /JJ
d. Byggegrunde på Genvej og Haugårdsvej
– noget nyt? /JJ
e. Skolens undervisningstilbud /TK
f. Busordningen – status/TK
g. Lave Larm/TK

a. Det er aftalt at Skolebusbørnene automatisk
indmeldes i en SFO ordning der bliver prissat
til en halv eftermiddagsplads.
b. AMD og en sælger kommer ud og ser på
vinduerne og så får vi en pris på det. Der skal
søges energitilskud hjem inden nye vinduer
evt. bestilles. AMD lover at have en pris klar
inden jul – mailes rundt.
c. Der er ikke noget fast på plads endnu.
d. Intet nyt siden sidste møde.
e. Mødet om fremtidigt undervisningstilbud
30/11 gik godt. Der er dog skuffelse over det
dårlige forældrefremmøde. Oplæget fra
Forstander fra Tange Kristne Friskole åbnede
øjnene for flere i bestyrelsen. Det er måske
slet ikke så svært at starte en 9. klasse op
som vi har troet? Dog har vi ikke fået oplæg
fra nogen der har haft dårlige erfaringer med
det? Der er en generel drøftelse/diskussion af
fordele og ulemper ved en evt. 9. klasse.
Hvilke positive og negative påvirkninger vil det
kunne få for skolen som helhed? Der er
forholdsvis stor enighed om at vi skal arbejde
på at etablere et fysiklokale og skabe
rammerne for undervisning i en evt. 9. klasse
– tidligst fra 2017. Et sådan lokale vil kunne
være til gavn også for mindre klassetrin. Det
aftales at vi alle går hjem og summer videre og
drøfter videre/tager en endelig beslutning på
første bestyrelsesmøde i 2016.
f. Der er lavet aftale med Richard om
fortsættelse af busordningen på
tidsubegrænset kontrakt. Vi skal have fundet
en eller flere vikarer der kan varetage især
eftermiddagskørslen nogle enkelte dage.
g. Demonstration blev aflyst – ingen opbakning
fra de andre friskoler der blev kontaktet.
JL orienterer om børnehuset lige nu.
Orientering om vikardækning og planlægning
af arbejdsplaner – Det går godt med at arbejde
på tværs i Børnehuset alt efter hvor der er
brug for det.

3. Børnehuset. Siden sidst
v/afdelingslederen

4. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

Der arbejdes i tiden med sprogvurdering m.v.
efter Viborg Kommunes principper
Der har været emneuge med teater og skolefest.

Lærerne har været på anden del af
Alkalærkurset. Næste omgang bliver først efter
sommerferien – i September.
Der mangler lidt vikaropbakning fra
forældregruppen – ikke til normal
undervisning, men til anderledes skoledage
”Forældre overtager undervisningen”.
5. Evaluering
a. Kommunikation/TK+AD
b. PR/HE
c. Profilfag /TK+JL
d. Rammer og faciliteter /CN+TK+JL
e. Evaluering af skolens samlede
undervisning/TK

a. Intet nyt
b. Ligger i dvale indtil der laves nye udvalg efter
sommerferien.
c. Intet nyt.
d. Intet nyt.
e. TK og ML laver sammen evaluering af
skolens samlede undervisning for 2015.

6. Økonomi
a. Budgetopfølgning /JJ
b. Budget udsigt for 2016/JJ

a. Budget følges rimeligvis. De store elever har
delt opkrævninger til skolekredsen ud i byen.
Børnehuset ligger et godt stykke over
budgettet pga. det store børnetal i 2015.
b. Ikke noget nyt. Før mødet den 30/11
gennemgik JJ løseligt budgettet for 2016.

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

a. Intet nyt.

9. Indkomne forslag
a. Lønpolitik/TK

Vi skal have gennemgået og opdateret Langsø
Friskoles Lønpolitik med udgangspunkt i
fremsendt inspirationsmateriale i Skole Nyt nr. 47
EKSTRA omhandlende lønpolitik. TK og ML laver
et fælles oplæg til gennemgang og godkendelse
på kommende bestyrelsesmøde.

10. Evt.

TK orienterer om at der er skiftet
forsikringsselskab til erhvervsforsikring Danmark.

Intet aktuelt

AD bringer emnet Tysk undervisning op til
diskussion – Er vi skarpe nok på det område og
har vi fokus på området? Kan vi evt. tilbyde ekstra
tyskkursus til primær underviser hvis der er
interesse for det?
Udvalgsadresser skal sendes til TK igen.
Forespørgsel fra Græsningslauget om evt.
samarbejde i forhold til ønske om fremtidigt
projekt på Grøndalsvej? Er det noget vi kunne
tænke os at gå med i? Har vi ideer til evt.
anvendelse af området? AD vil gerne deltage i en
evt. arbejdsgruppe/idegruppe som repræsentant
for Langsø Skole og Børnehus.
AD foreslår en ny temarække på FB om vores
Profilfag og Lærerprofiler.

Kommende møder:
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: JJ
Se i øvrigt link til Dansk Friskoleforening: http://www.friskoler.dk/ Her er megen nyttig viden.
Tilmeld jer f.eks. nyhedsagenten
/TK

