Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 6. december 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Anne Marie Duus, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Jan D.
Johannesen, Torben Christensen, Merete Larsen, Carsten Abrahamsen, Mette
Afbud: Lotte Vels, Lars Mogensen

Referent: Maj-Britt Sørensen
Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Nøgleliste – næste møde
b. Målepunkter ifbm. Regnskab: Bilag udleveret. Vi har valgt
følgende målepunkt: Energi.
c. Lønforhandling med FSL: møde med FSL d. 19. dec.(Torben K.,
Jan, Morten, Carsten og en fra friskoleforeningen deltager)
a. Morten er i arbejdsprøvning 3 dage om ugen.
b. Helle har været her i virksomhedspraktik, men holder d. 23. dec.
c. Michael har sat hønsetråd i hækken.
d. lameller i garderobe-døren og automatisk åben og lukke-funktion,
for at spare på varmen.
e. Der er 31 børn i børnehaven pt. og til januar er der 34 børn.
a. Der er lagt beskrivelse på hjemmesiden vedr. forældrearbejde
b. Problemer med vores hjemmeside, da ”hvalen” lukker. Vi bruger
”hvalen” indtil sommerferien. Morten og Torben finder ud af, hvad
vi på sigt skal bruge.
c. Skolefest – god aften. Super skuespil. God emneuge.
d. Færdig med medarbejdersamtalerne.
e. Skoleindskrivning – forventer 7 elever i kommende 0. kl.
f. Måske 2 nye elever fra Brattingborg skole
g. 1.-hjælps-kursus for alle medarbejdere.
h. Besøg af arbejdstilsynet.
i. evalueringsmøde personale/bestyrelse: 6. marts 2012 kl. 17.00
j. Stormskade på taget – er lavet
k. Eleverne har afprøvet de nationale test i denne uge.
l. Giv Torben K. besked hvis der er problemer med skolekom-mail
m. Friskolen ”lille Virgil” er lukket. Interesseret i aktion over
inventar.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

a. Fastlæggelse af budget for 2012: Bilag udleveret.
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7. Orientering fra udvalg.

a. Bygningsudvalg/CA: Der er ikke noget nyt.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Snerydning – Morten
kontakter Henrik Mellergård.
c. PR-udvalg/LM: Der er ikke noget nyt.
d. Arrangementsudvalg/TM: Vil sørge for slutrengøring af
produktionskøkkenet i uge 1. Giro-kort (skolekredsen) er
bragt ud.
e. Rengøringsudvalg/MS: Der er gjort rent i uge 46
f. Køkken/AD: Vi overholder budget, dog er der ekstra regning
på strøm (ca. 10.000 kr.) som vi ikke havde regnet med.
Anne Marie søger hos støtteforeningen. Forventer at
køkkenet er færdigt d. 31.12.2011
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

a. skolemad: 3 dage om ugen – pris pr. dag 20-25 kr. Der skal findes
personale – 12 timer/uge. Hvordan planlægges indkøb? Der skal
laves et oplæg (Morten, Anne Marie, Irene og Henriette)
b. Indgangsændringer i BH: Merete fremviste tegning. Torben K.
undersøger pris og Carsten undersøger om bygningsudvalget kan
klare opgaven.

10. Evt.
7. Næste møder.

11.01.2012 – kl. 18.30. Brød Lars
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
06.03.2012 – kl. 17.00 Møde bestyrelse og personale
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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