Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Referat for bestyrelsesmøde
d. 5. maj 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Jytte Lind, Morten Lange, Annemarie Duus, Lone Jensen, Ulf Bender,
Mette Frandsen, Jan Johannesen, Lasse Holm, Ronni Hørlyk, Christian Nørbæk, Henrik Eriksen samt
medarbejder repræsentanter: Carina Skipper + Mette Svoldgaard
Afbud: ingen
Referent: Lone Jensen

1. Godkendelse af referat Godkendt – Jan Johannesen tilføjet da også han deltog i dette
fra 09.04.15
møde.
2. Konstituering

Formand: Morten Lange
Næstformand: Lasse Holm
Kasserer: Jan Johannsen
2. kasserer: Ulf Bender
Sekretær: Mette Frandsen
Kontaktpersoner arbejdsudvalg:
Områdeudvalg – Morten Lange
Bygningsudvalg – Christian Nørbæk
Rengøringsudvalg – Mette Frandsen
Arrangementsudvalg – Lone Jensen
PR udvalg??? - Drøftes på næste møde om der skal etableres et
udvalg igen.

3. Opfølgning på sidste
møde

Bestyrelsesrepræsentant til Børnehusets Forældreråd: Ulf Bendner
a. Kørselsordning til Ørumområdet fra skoleåret 15/16/TK: Der er
endnu ikke en endelig afklaring på om rutebilen nedlægges eller
ej? Endelig udmelding vil komme her i maj måned. Det drøftes i
plenum for og imod de forskellige muligheder. Der er enighed
om at der skal etableres en alternativ ordning såfremt rutebilen
nedlægges. Dette kan meldes ud af TK til forældrene i næste
ugebrev. Emnet drøftes videre på et separat møde om bus og
PR. Mødet blev aftalt til den 28/5 kl. 19.00.
b. Skoletøj/TK: Link er lagt på skolens hjemmeside.
c. Vuggestuelegeplads/TK: Forældreudvalget har lavet oplæg til
ændringer – Jytte Lind drøfter og afklarer opgavens omfang med
områdeudvalget/Morten Lange i første omgang.
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4. Børnehuset. Siden
sidst v./konstitueret
afdelingsleder /JL

Jytte fortalte lidt om situationen i børnehuset efter Kaspers
opsigelse.
Der er tilknyttet ny fast vikar – en tidligere privat dagplejer – Rikke
der kommer fra Klejtrup. Der er også tilknyttet en ny medhjælper –
Maria – der er kørestolsbruger og bosat på Fynbohus – en sød pige
der er i huset nogle timer hver uge.
Der er i Maj måned indianer tema i hele børnehuset med stor
afslutning ved spejderhuset den 29. maj hvor alle er velkommen og
hvor lokalpressen er inviteret.
Ulf orienterede om at der arbejdes på en sammenlægning af
vuggestuens og børnehavens hjemmesider.

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

Der har netop været emneuge om drama, og det har været en super
uge, der sagtens tåler gentagelse en anden gang.
Der har også været afholdt ALKALÆR foredrag, der var utroligt
spændende. TK har ønske om at der arbejdes videre med metoden
fremover, da det er utroligt spændende.
Åben skole forløb fint med ok besøg – god ide med disse dage. Er
der mulighed for at tiltrække flere og måske kommende elever disse
dage?
Sommerudflugt til Legoland – dato udmeldes snarest.

6. Evaluering

a. Kommunikation /TK+AD: Der arbejdes fortsat med emnet –
kommunikation skole/forældre m.v.
b. Profilfag /TK: Der har været diverse udflugter og arrangementet
i de forskellige profilfag – super gode ture/dage.
c. Rammer og faciliteter /TK: Christian, Torben og Jytte overtager
teten efter Carsten og Torben C. De prøver at lave en oversigt
over forbedringer og ønsker for de to huse.
d. Generalforsamling den 28.4 /TK: Flot fremmøde og god
diskussion på mødet om især problematikken omkring de små
årgange i de store klasser. Grundlag for videre drøftelse i
bestyrelsen og på evt. forældremøde. TK foreslår at der igen til
næste år skal tænkes et indlæg eller fællesspisning ind på
aftenen for at tiltrække folk.
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7. Økonomi

e. Arbejdsdag den 11.4. /TK: En rigtig god dag med fremmøde af
mange og nye familier. Resultatet af dagen nydes nu af
personalet og børnene i det daglige. Arbejdssedlerne har en god
effekt og der er mere styr på hvad der skal laves og der var styr
på opgaverne. Der blev taget godt imod nye forældre. Fortsat
fokus på følordninger.
a. Budgetopfølgning /JJ: Budgetterne følges fint i både skole og
børnehus. Vuggestuens økonomi er nu blevet samkørt med skolens og det giver et nemmere overblik.

8. Orientering fra udvalg

a. Pt. ingen indkommende

9. Planlægning

a.

Ny leder af børnehuset /TK – Nedsættelse af ansættelsesudvalg:
Annemarie Duus, Morten Lange, Lasse Holm og Ulf Bender vil
gerne deltage i udvalget. Repræsentant for forældrerådet udpeges efter valget af nyt forældreråd. Udvalget sætter sig sammen for nærmere planlægning.

b. Bestyrelsesmøder for kommende periode:
Torsdag 28/5 kl. 19.00 - Ekstra møde Bus/PR – Mette Frandsen
Onsdag 10/6 kl. 19.00 – Henrik Eriksen
Mandag 10/8 kl. 19.00 – Ronni Hørlyk
Tirsdag 8/9 kl. 19.00 – Jan Johannesen
Onsdag 7/10 kl. 19.00 – Morten Lange
Torsdag 5/11 kl. 19.00 – Christian Nørbæk
Mandag 7/12 kl.19.00 – Carina Skipper
Tirsdag 5/1 kl. 19.00 – Lasse Holm
Onsdag 3/2 kl. 19.00 – Anne Marie Duus
Torsdag 3/3 kl. 19.00 – Torben Knudsen
Mandag 4/4 kl. 19.00 – Ulf Bender
Generalforsamling 26/4 kl. 19.00
Mandag 2/5 kl. 2/5 kl. 19.00 – Lone Jensen
10. Indkomne forslag

a. køb af bus/AD: Richard Duus har undersøgt diverse priser på køb
af bus. Fordele og ulemper ved stor bus contra mindre bus blev
fremlagt og drøftes videre på separat møde om bus og PR den
28/5.
9 personers bus – kan køres med alm. kørekort. 10< personers
bus kræver stort buskørekort.
Lille bus: pris min. 100.000 kr. i anskaffelse. Ca. 12.000 kr. i
vægtafgift/året + ca. det samme i forsikring. Driftsomkostninger
anslås også til ca. 12.000 kr./året – kan køres med alm. kørekort.
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Stor bus: Ca. 45 personer pris. omkring 180.000 kr. og opad –
kræver stort kørekort.
Der skal i bestyrelsen foretages en nærmere drøftelse og
vurdering af det reelle kørselsbehov.
b. Tavshedserklæring/TK: Erklæring udleveret til alle til gennemsyn
og underskrift af alle – både nye og gl. medlemmer.
Underskrevet erklæring afleveres til TK snarest muligt.
c. 8.-9. kl. forslag fra generalforsamlingen/TK: Forslag om 9. klasse
i 2017 er ikke realistisk – dette bør vi tage en grundig drøftelse
af på et kommende møde og tage en stilling til. Drøftelsen kan
fint tages sammen med den kommende drøftelse bestyrelsen
skal have på baggrund af snakken på generalforsamlingen om
årgange med få elever.

11. Evt.

Garagen/muren mod det gamle mejeri forsvinder når kommunen
vælter bygningen ved nedrivningen. Der skal opbygges en ny
afskærmning når det sker.
TK opfordrer alle til at deltage i kursus for nye
bestyrelsesmedlemmer – f.eks. Den 28/8 på Gregers Krabbe
Friskole. Se mere på friskoleforeningens hjemmeside:
http://www.friskoler.dk/da/kurser/intro-bestyrelse/
Tilmelding skal ske hurtigst muligt.
Information fra TK om friskoleforeningen og friskolebladet.
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