Referat bestyrelsesmøde den 07.06.21 kl. 19.00
Mødet holdes på skolen
Deltagere: Ronni, Pernille, Trine, Jan, Jehan, Maj-Britt, Torben, Jonas. Morten, Nikolaj og Ulf
Afbud: Stine
Ordstyrer: RH
A. Godkendelse af referat fra seneste møde.
- referat underskrives.
C. Orientering
• Formanden. Der mangler 9 punkter ift. Beslutningsstrukturen, det bliver svært at se hvordan det
resterende skrivearbejde skal kunne nås inden generalforsamlingen.
Kl. 19.10
D. Børnehuset. Siden sidst v/ND
Se bilag.
-Nikolaj informere kort om digitaliseringsprojektet.
-Nikolaj uddyber organiseringen og implementering samt evalueringskulturen.
-Fødevarestyrelsen har været på besøg uanmeldt i dag. Vi har fået en grøn smily.
1. Orientering fra forældreråd /ND+TM
• Der har været møde i dag. Der er nogle ønsker om ”reparationer” der hænger. Se punkt H.
E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen
1. Se bilag
- Torben uddyber. Forventet elevtal efter sommerferien er lavere end budgetteret.
- Skema og klassesammensætning er fastlagt. Årshjulet kan overvejes tilrettet således at principperne for
klassesammensætning og skema lægges i januar. Dette tages med under beslutningsstrukturen ”årshjulet”.
- Der har været arbejdstilsyn. Torben uddyber. Mange nye ting ifm. bl.a. 9. klasse.
- Der laves trivselsundersøgelse inden sommerferien.
F. Evaluering:
G. Økonomi:
1. Status/JJ
JJ uddyber. Vi er ganske lidt foran budget. Der arbejdes med budgetstyring i børnehuset. Dette arbejder på
løsninger ift. SFO mv. JJ, TK og ND arbejder videre med det.
H. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen
Skal vi have planlagt en drøftelse af hvad vi skal bruge de budgetterede penge til? Vi skal snart i gang.
Der er afsat midler til forbedringer. RH, JJ, JL, TK og ND kigger på tidligere udkast og kommer med oplæg ved
næste bestyrelsesmøde. TK ansvarlig for booking af møde.
I. Planlægning
1. Planlægning af generalforsamling - 31. aug 2021
Kroen er booket.
Carsten Abrahamsen takker ja til ordstyre posten
Pause 19.55 – 20.05

B. Opfølgning på foregående møder:
1. Drøftelse af forældre/udvalgsarbejde. Hvordan får vi motiveret folk til at deltage? Konsekvens ved
manglende fremmøde? (40 minutter).
a. Motivationsvejen er forsøgt talrige gange. Det er også langt hen ad vejen den rigtige vej.
b. Konsekvens ved manglende fremmøde. Konsekvenstrappen diskuteres.
i. Der formuleres et standartbrev som afsendes ved manglende fremmøde efter
fremlæggelse for bestyrelsen, med kvittering for modtagelse. Underskrevet af
bestyrelsen.
1. TK, ND og ML lægger en plan for dette med forventet i krafttagelse efter
sommerferien.
ii. I sidste indstands kan udmelding komme på tale.
2. Takstblad inkl prisstigninger (10 minutter).
a. Det besluttes prisstigning på vuggestuepladsen til januar så vi matcher det kommunale
tilbud.
b. Princippet om pakker fastholdes hvorfor der i JJ oplæg tilføjes kombipakke medmorgen SFO
og klub tilbud til 725 kr
c. Rettelse omkring feriepasning: bestyrelsen har besluttet – til: der tilbydes
JE tilretter og ang. rabatprincipper tages dette op til næste bestyrelsesmøde. Dvs.
De nye takster tidligst kan træde i kraft september 2021.
3. Status Fejlopkrævninger (5 min).
Intet nyt
4. Projekt om biodiversitet (5 min.)
Konkret projekt pt. er der ikke ressourcer til.
J. Indkomne forslag
Intet nyt
K. Evt.:
Slut senest kl 21.00

Til senere møde:
1. Den store udskiftning der har været i personalet/UB
2. Udvalgsarbejde fremover, herunder:
a. Forslag om at dem der ikke er i et udvalg, men gerne vil give en hånd med kan blive sat i
forbindelsen og/eller blive gjort opmærksom på hvis der er opgaver man kan hjælpe med.
b. Udvalgsarbejde (der ligger på hjemmesiden den gældende plan for udvalgene) – se:
https://langsoe-friskole.dk/om-skolen
c. Anne F foreslår en form for ”ekstra liste”. Det må tages op på senere møde.
________________________
Dato og mødeleder:
8/3 JJ
6/4 ML
27/4 Generalforsamling Udsat til 31. Aug 21)
4/5 JJ
17/5 ekstra møde omkring beslutningsstrukturen
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Initialer:
Morten - ML
Ronni – RH
Jan – JJ
Maj-Britt – MG
Trine – TM
Ulf – UB
Jonas - JM
Jehan - JE
Stine - SP
Pernille - PV
Nicolaj – ND
Torben - TK
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