Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 4. november 2014 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Morten Lange, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan
Johannesen, Merete Larsen, Carsten Abrahamsen, Annemarie Duus, medarbejderrepræsentant:
Trine
Afbud: Carina Skipper, Torben Christensen, Mette Frandsen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

Soveskur til vuggestuen: Der skal tages fat i bygningsudvalget
(Carsten). Forventer, at skuret er færdig om 14 dage.
Nyt værdigrundlag og vedtægter: Er sendt rundt pr. mail.
Er gennemgået og rettet til.
Ekstraordinær generalforsamling d. 3. dec. kl. 19.30 og d. 8. jan. kl.
19.30 (Morten laver dagsorden)
Ansættelse af ny leder i børnehuset:
Der var fire til samtale og Kasper er blevet ansat pr. 1/12-14
Evaluering af skolens samlede virke: Morten kommer med oplæg.

3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

Der kommer 1 barn til januar og 1 barn til maj.
Der er forslag, fra vuggestuens bestyrelse, om at holde et foredrag
med Lola, så vi kan få noget omtale. (Ulf og Torben arbejder videre
på det).

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

Stine har opsagt sin stilling i børnehaven pr. 1. dec. (Marlene, Sara
og Johanne vil gerne have flere timer).
Der skal 15 børn i skole til sommer, så der forventes at skulle
redukseres i timetallet til sommer.
Der kommer 4 børn til januar
Maja har brækket armen og er sygemeldt.
Bedsteforældredag d. 28. november for hele børnehuset.

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Det har været emneuge i uge 42 – get moving – En rigtig god uge.
Der var forældre-dag sidste tirsdag.
Der bliver givet karakter til alle fra 6. klasse og op.
Vi skal bidrage med billeder og tegninger (tidskapsel) i forbindelse
med indvielse af den grønne kile.
Torben har været til generalforsamling i støtteforeningen.
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Der er kommet ca. 24.000 kr. ind ved sponsorløbet

8. Evaluering

7. Budgetopfølgning og
økonomi

Budget – der er ikke sket noget siden sidst.
Investeringer for 2015:
20.000 kr. til opvaskemaskine i børnehuset
100.000 til energibesparelser (52.000 kr. nye lamper i børnehuset)
Takstblad – rabatordning mellem BH og skole/sfo: Jan og Torben
regner på det.
Forslag, at der skal betales 12 rater om året i stedet for kun 11 rater.
Jan og Torben regner på det.

8. Orientering fra udvalg

pt. ingen indkommende

9. Planlægning

10. Indkomne forslag

11. Evt.

Retningslinjer for befordring skal laves.
Dialogmøde med forældrerådet og vuggestuens bestyrelse d. 18. nov.
kl. 17.00. Merete invitere dem.

12. Mødedatoer

Den 3.12.2014 kl. 18.00 brød Jan
Den 3.12.2014 kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling
Den 8.01.2015 kl. 18.00 brød Mette
Den 8.01.2015 kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling
Den 17.01.2015 kl. 9.00 Visionsdag
Den 2.02.2015 kl. 19.00 brød Carsten
Den 3.03.2015 kl. 19.00 brød Torben C.
Den 9.04.2015 kl. 19.00 brød Morten
Den 28.04.2015 kl. 19.00 generalforsamling
Den 5.05.2015 kl. 19.00 brød Lone
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