Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 11. marts 2013 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Maj-Britt Sørensen, Annemarie Duus, Morten Lange, Tina Meldgaard,
Torben Christensen, Merete Larsen, Laila Axelsen, Carina Skipper, Carsten Abrahamsen, Lars
Mogensen, Mette.
Afbud: Jan Johannesen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Fremsendelse af udvalgsbeskrivelser: Mangler fra byggeudvalget,
arrangementsudvalget og områdeudvalget.
b. Generalforsamling 2013:
- leje af forsamlingshuset – er ok.
- kontakt til foredragsforeningen: Torben C. har kontaktet dem.
- PR – i forhold til Ole Flemming: klubbladet, bliver omdelt til alle
husstande, deles ud til alle forældre i børnehaven, annonce i
landsbyerne, kontakt til Lone Jensen (Viborg Stifts)
- dagsorden + tidsfrister: Morten laver dagsorden. Foredraget starter
kl. 18.30.
- Nye bestyrelsesmedlemmer: Tina modtager ikke genvalg og
Annemarie modtager genvalg.
c. Vuggestue: Udvalget består af Carina, Maj-Britt, Mette og
Bettina. På sidelinjen Merete og Jan.
Udvalget finder ud af hvad der skal laves (fysiske rammer) –
investeres. Økonomien i det – budget + besøger 2 andre vuggestuer.
d. Bestyrelsestræf Hvilsom d. 16.05.13: ingen deltager
e. Fokuspunkter på skolen: Forældreinddragelse – Annemarie og
Morten fremlægger noget ved næste møde.
Laila og Tina arrangerer en forældre-fest.
Profil/hvilken vare sælger vi? Visionsdag i oktober 2013
f. Tilmelding til friskoleforeningens landsmøde d. 4. og 5. maj:
Merete og Maj-Britt + mænd deltager. Skolen betaler for
bestyrelsesmedlemmerne.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

a. 2 nye børn startet.
b. Forældre fået ”opsang” med hensyn til tilmeldinger til ferier.
c. Heidi i arbejdsprøvning
d. Vikar ansat – Mathias
e. arbejdsdag – hvilke forventninger er der til personalet? Alle er
velkomne.
f. Merete vil gerne have PR-folder
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4. Siden sidst
v./skolelederen

a. Projekt-uge – er gået rigtig godt.
b. Holddeling i matematik. Kan køre bedre (lærerne evaluere på det)
c. Vi har haft tilsyn.
d. Ny praktikant – Ann – frem til sommerferien.
e. Fået ny elev i 3. kl.

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

a. Resultatet bliver bedre end forventet.
a. Bygningsudvalg: Der har været meldt fejl på brandsystemet.
Montør har været her i dag. Lidt problemer med
ventilationen.
b. Områdeudvalg: 21. marts arbejdes der et par timer.
c. PR-udvalg/sponsor: har haft møde i februar. Tøj bliver
præsenteret ved generalforsamlingen. Lavet folder.
d. Arrangementsudvalg: har lavet detaljeret plan (arbejdsdag +
generalforsamling + åbenthus + sommerfest)
e. Rengøringsudvalg: Der har været rengøringsaften i uge 8.

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

10. Evt.
7. Næste møder.

a. skolemad: vi har fået flere ansøgninger.
b. klassesamlæsning til næste skoleår: 0. og 1. kl. – 2. og 3. kl. – 4.
og 5. kl. og 6. -7. og 8. kl. Planlægningsmøde på mandag.
c. Sandras stilling: Vibeke tilbydes at fortsætte i barselsvikariatet for
Sandra efter sommerferien.
d. Elev situation: Meget lille 6. -7. og 8. klasse
e. Fælles arbejdsdag d. 13.4: Der er styr på maden. Morten byder
velkommen. Arbejdslister bliver sendt til udvalgsformændene en uge
i forvejen.
a. Byfest – Annemarie og Carsten er tovholdere.
d. 02.04.2013 kl. 18.30 – brød Laila
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan
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