Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 15. maj 2013 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Annemarie Duus, Morten Lange, Merete Larsen, Jan Johannesen,
Carina Skipper, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, lærerrepræsentant: Kristian
Afbud: Torben Christensen, Lars Mogensen, Carsten Abrahamsen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Konstituering af
bestyrelsen

Formand: Morten Lange
Næstformand: Carsten Abrahamsen
Kasserer: Jan Johannesen
Sekretær: Maj-Britt Sørensen
Alm. Bestyrelsesmedlem: Annemarie Duus
Alm. Bestyrelsesmedlem: Ulf Bender
Alm. Bestyrelsesmedlem: Torben Christensen
Suppleanter: Lone Jensen, Lars Mogensen og Carina Skipper
a. Udvalgsbeskrivelser – bilag mangler fra sidste møde: udleveret til
Torben
b. Fokuspunkter på skolen – bilag mangler fra sidste møde: Morten
og Annemarie arbejder videre. Torben har fået kopi af mail.
c. Vuggestue:
- ansøgning er sendt til kommunen (byrådet d. 19. juni)
- klar til at søge sponsorpenge (brev er lavet)
- salg af aktier
- alm. donation
- folder er lavet og delt ud (Vammen, Rødding, Ørum)
- tegningsforslag af barnevognsskur er lavet – ca. pris 125.000 kr.
Der skal laves beregning på alternative løsningsforslag: garagemodel
+ halvtage/skur over mod mejerigrunden
- vedtægter: Jan retter den til og sender den til kommunen i aften.
- der laves ekstra møde d. 22. maj efter generalforsamling kl. ca. 20,
som kun omhandler vuggestue.
- Til vuggestuens bestyrelse udpeges fra skolebestyrelsen: Ulf
Bender og suppleant Jan Johannsen.
a. før skolebørn går i skole om fredagen.
b. Luas er flyttet til Rødding børnehave
c. Ny dreng starter 1. juni
d. Der er MGP i morgen. (dagplejen og skolen kommer om
formiddagen + forældre til fællesspisning om aftenen)
e. Bedsteforældredag på fredag.

3. Opfølgning på sidste
møde

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

6. Evaluering

7. Budgetopfølgning
8. Orientering fra udvalg

9. Planlægning
10. Indkomne forslag

11. Evt.

12. Mødedatoer

a. Der har været møde med forældrepar.
b. Vi kom nemt igennem lockouten. Der skal ikke læses ekstra timer.
c. Konstruktivt møde med PPR
d. fotograf fra medie-skolen har været her.
e. der er kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
f. Ny dreng er begyndt
g. X-fag bliver næste år, slået sammen til en hel eftermiddag + spiser
sammen hver 6. uge.
h. Tilsynsrapport er kommet på nettet.
i. Bestyrelsen skal evaluerer skoleåret til næste møde.
j. Lønaftalen med FSL er udløbet. Bestyrelsen hører nærmere
a. Arbejdsdag d. 13.4: Det var en succes, der blev lavet meget. For at
gøre det mere effektiv, skal ”værktøjet” være der/tages med.
b. Åbent hus d. 15.5: Mange besøgende i børnehave og stor interesse
for vuggestue. Der var ikke så mange i skolen. Evt. slå åbent hus
sammen med høstmarked.
c. Generalforsamling 2013: godt foredrag, men det blev en lang
aften – manglede at dem der har lyst til at indtræde i bestyrelsen
præsenterede sig selv. Et foredrag eller spisning er en god ide i
forbindelse med generalforsamlingen.
a. Vi ligger på budget.
a. Bygningsudvalg/ Carsten Abrahamsen
b. Områdeudvalg/ Morten Lange
c. PR-udvalg/sponsor/Ulf Bender
d. Arrangementsudvalget/Lone Jensen
e. Rengøringsudvalg/Maj-Britt Sørensen
f. Vuggestuetilbygning/Annemarie Duus og Carsten Abrahamsen
a. møderække for det kommende år – se nedenfor.
b. 1. skoledag: søndag d. 11. august
a. Bestyrelsesvalg – gør vi det rigtige? Vedtægtsændring, at
børnehave-forældre og skole-forældre er lige stillede. Skal stå under
kommende møder.
b. skolepenge næste skoleår: Jan laver udkast til næste møde.
c. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer se www.friskoler.dk
a. vuggestuen siden sidst, skal også med i agendaen.
b. Annemarie opfordrer til at vi hjælper med at stille teltet op d. 7.
august i forbindelse med byfesten.
c. Vores køkkenpersonale kommer med mange nye ideer.
d. 22.05.2013 kl. 20.00 ekstra møde vedr. vuggestue
d. 10.06.2013 kl. 18.30 brød Morten
d. 14.08.2013 kl. 18.30 brød Carsten
d. 05.09.2013 kl. 18.30 brød Ulf
d. 08.10.2013 kl. 18.30 brød Lone
d. 04.11.2013 kl. 18.30 brød Annemarie
d. 04.12.2013 kl. 18.30 brød Maj-Britt
d. 07.01.2014 kl. 18.30 brød Carina
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d. 06.02.2014 kl. 18.30 brød Torben
d. 12.03.2014 kl. 18.30 brød Jan
d. 02.04.2014 kl. 18.30 brød Lars
d. 29.05.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 18.30 brød Morten
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