Referat af bestyrelsesmøde den 09.11.21 kl. 19.00
Mødet holdes på skolen
Deltagere: Emma, David, Julie, Ronni, Jonas, Morten, Jan, Nikolaj, Jehan og Torben, medarbejder rep Anne Faber
Mødeleder: David
Referent: Morten
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt
Opfølgning på mødet 4. oktober 2021:
Fysiklokale/TK - Alle tilbud modtaget - Gruppen er David, Torben, Ronni og Jonas
Sletning af indhold på FB /ML - Det er ikke muligt
Bygninger /JD - Intet nyt.
Sponsorater/ Jesper/Emma/DB - David oplyser det indledende arbejde pågår.
19:00 Orientering ved formanden
- Sidste nyt - DB oplyser at paneldebat bliver til noget. Viborg Stifts Folkeblad kommer også.
- “En lokal skole i verdensklasse” (se bilag 1) - Der nedsættes en gruppe som vil producere et oplæg til hvad
der skaber "en lokal skole i verdensklasse" . Oplægget skal bruges som indspil til videre udvikling af
Langsø Friskole i en åben proces. Gruppen består af Jonas, Torben, Majbritt, David og en lærer
19:10 Førstebehandling af udkast til ny forretningsorden (se bilag 2)
1. Tankerne bag udkastet: DB oplyser at udkastet er tænkt som opfriskning af forretningsorden, samt
håndtering af de tanker og beslutninger der har været i arbejdet omkring beslutningsstrukturen.
- Forretningsorden gennemgås, pkt for pkt.
- Der skal rettes i valgproceduren for Generalforsamlingen - ML sender til David.
- David retter i oplægget som del af drøftelsen.
- Morten undersøger hos friskoleforeningen hvilken rolle medarbejderrepræsentanten skal udfylde.
- Det aftales at samarbejde (møde afholdelse mm), samt ansvar og rollefordeling mellem skolebestyrelse
og forældreråd skal defineres med inddragelse af parterne.
2. Gennemgang punkt for punkt
20:00 Pause
20:05 Behandling af udkast til budget (se bilag 3)
1. Gennemgang af udkast - JD fremlægger udkastet. Vi drøfter elevtal. Hvad kan gøres for at tiltrække nye
elever. Ideer udveksles. Emma foreslår "ungdomsklub".. Jan fremsender budget til godkendelse på næste
møde.
2. Bestyrelsens ønsker - TK og Jan drøfter investeringsønsker. Der afsættes et beløb - størrelse aftales.
3. Langtidsbudget
20:40 Forbedring af forældreindsatsen på arbejdsdage (se bilag 4)
1. Gennemgang af udkast til pointsystem
2. Hvis udkastet kan accepteres, vil dets implementering blive behandlet på næste møde
20:55 Formålspapir for Børnehuset (se bilag 5)
1. Behandling af formålspapir

2. Vedtagelse
21:05 Skolenyt
21:10 Børnehusnyt
21:15 Eventuelt
21:20 Tak for i aften

