Ordinær generalforsamling
for den selvejende institution Langsø Friskole (inkl. Børnehuset)
Torsdag d. 28. april 2011 kl. 19.00

Vi startede med et oplæg af Dorthe, som kommer fra en folkeskole i Rebel
kommune, en lille skole med 85 børn (0.-6. kl.) Klassestørrelser mellem 8-15 elever.
Holddeling 1.-3. kl. og 4.-6. kl. (undtaget svømning, hjemkundskab og klassens
tid)min. 2 lærere på i sammenlæste timer. Der arbejdes værkstedsorienteret særligt
i 1.-3. kl. og 4.-6. klasse arbejdes der ud fra uge-sedler – temaer. Vikartimerne er lagt
ud til lærerne. Fleksibel skoledag/år. Der tages udgangspunkt i netop den gruppe af
børn der er. Skemaet indeholder ikke fag – fleksible skemaer – periodevis.
Morgensamling, hvor dagens program præsenteres. Eleverne søger hinanden på
tværs af årgange. Mere fokus på det enkelte barn.
1. Valg af dirigent: Peder Skipper. Valg af stemmetællere: Charlotte
Abrahamsen, Torben Bjørn og Merete Larsen. Valg af referent: Maj-Britt
Sørensen.
2. Formand Morten Lange aflagde årsberetning.
3. Kasserer Jan Johannesen fremlagde det reviderede og godkendte regnskab.
4. Valg af forældrekredsens suppleanter: 1. suppleant Tina Meldgård og 2.
suppleant Lars Mogensen
5. Valg af skolekredsen: Bestyrelsesmedlemmer: Carsten Abrahamsen og MajBritt Sørensen og suppleant Lotte Vels.
6. Ingen indkomne forslag.
7. Evt. Lone Jensen synes det var ærgerligt, at arrangement i skolen og
børnehuset faldt sammen på samme dag. Carina Skipper spørger til åbent hus
arrangement d. 4. maj – hvem er inviteret. Folder delt ud i Rødding, samt
annonce i landsbyerne, Lone Jensen skriver i Viborg Stift, opslag ved
købmanden. Mette Bjerring: God til at få artikler i avisen. Hvordan går det
med den daglige motion? Skal vi forældre være bedre til at motivere vores
børn? I de små klasser er der ingen problemer. Der er mange børn, som har
brug for det, og når vi skal deltage i Søndersøløbet, er det endnu vigtigere, at

forældrene er mere på banen. Lone Jensen: meget positiv, at bestyrelsen
lyttede til forældrene og at madordningen i børnehaven stadig er der. Det skal
også være forældrenes skole. Morgensamling om morgenen en dag om ugen
og evt. en fast besøgsdag om måneden for forældrene.

Morten sluttede af med en opsummering af visionsmødet i januar.

Der deltog ca. 25 personer i generalforsamlingen.
Note til næste generalforsamling: Stemmesedlerne skal have numre!

