Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 14. august 2013 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Annemarie Duus, Morten Lange, Torben Christensen, Carsten
Abrahamsen, Carina Skipper, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan Johannesen, Merete
Larsen.
Afbud: Lars Mogensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Lønforhandling FSL: Intet nyt.
b. Låge i BH til vejen: Mangler at blive malet.
c. Naturgas?: Vi beholder naturgas. Overblik over energioptimering.
d. Køkkenindkøb ved købmanden. Hvem snakker med købmanden?:
Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Vi handler det vi kan
hos købmanden.
e. Køkkenmøde vedr. madpolitik med køkkenpersonale: Har fået
afstemt forventningerne til hinanden. Der er stor tilfredshed med
maden. Køkkenpersonalet ønsker en ny ovn (Annemarie undersøger
hvad det koster) 52 får fast mad om måneden.
f. Visioner – nyt grundlag: onsdag d. 30.okt. kl. 17.00 – Annemarie
sørger for mad. (Formen for processen – forventer visionsdag i
januar)
g. Køleskab til skolemælk: ok
a. indsamling: 55.000 kr. samlet ind.
b. ML’s ansættelsesforhold i vuggestue og BH: Skal regnes på, men
forventer at det bliver 1/3 i vuggestue (Torben K. og Morten holder
møde med Merete)
c. Der er ansat 3 personaler i vuggestuen (2 pædagogmedhjælpere og
1 pædagog).
d. Der har været personalemøde.
e. Der er forældremøde i næste uge.
f. Der starter 6 børn 1. september.
g. Torben Christensen overtager byggesagen af sove-skur.
h. Te-køkken i vuggestue: vand er lavet - Mette og Carina køber
skabe i Ikea
i. Jan kontakter revisor.
j. indvielse af vuggestuen d. 14-9-2013 kl. 9.30.
k. lejekontrakt skal laves.
a. Marianne er kommet tilbage fra barsel.
b. Gitte L. er holdt.
c. Har haft smid-ud-fest

3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder
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5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

d. Har sagt farvel til 15 børn i sommer
e. 2 nye børn er begyndt i august
f. Der er 27 børn i børnehaven nu.
g. pædagogisk dag d. 13/9
h. Helle har fået 5 timer i SFO.
i. Merete skal have nogle af sine opgaver uddelegeret i forbindelse
med hendes arbejde i vuggestuen.
a. Sommerfest har været afholdt.
b. Årlig sommertur i juni – Djurs sommerland.
c. Der er ansat timelærere i tysk og fysik
d. Trine er kommet tilbage fra barsel
e. Svend Åge er fast ansat nu
f. Der er 70 elever på skolen nu
g. SFO-en er flyttet over på skolen og det bliver godt!

6. Evaluering
7. Budgetopfølgning og
økonomi

8. Orientering fra udvalg

a. Vi følger budget.
b. Overblik over investeringer (inventar/borde & stole –
bærbarcomputere – opvarmning af gymnastiksal – ovn i
produktionskøkkenet. Andre forslag?)
c. Bankforbindelser. Jan undersøger mulighederne.
a. Pt. ingen indkommende.

9. Planlægning

a. Der er styr på arbejdsdagen på lørdag.

10. Indkomne forslag

a. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer (www.friskoler.dk)
b. Evaluering af skoleåret 2012-13. Bestyrelsens evaluering: Med på
næste møde (Morten laver oplæg)
c. Høstmarked d. 14.9 – Bliver som sidste år.
d. Forsikringer: Total gennemgang af alle forsikringer
(skole/børnehus/vuggestue) Torben K. og Merete.
e. Arbejdsdag d. 21/9 – flyttes til d. 5. oktober
f. Indmeldelsesgebyr: Betales kun af nye familie.
g. Løn Lotte
h. Vaskemaskine i BH/vuggestue: Der skal købes en (Torben K.
kontakter Annemarie)
a. Anne ønsker at lave trafikbane i skolegården – PR-udvalget søger
trygfonden om vejskilte.
b. Jan kontakter boligforeningen omkring græsplænen ned mod
kirken.
c. Der er hul i tagpappet på det flade tag i børnehuset.
d. Der er købt 2 pc-er til Børnehuset.

11. Evt.

12. Mødedatoer

d. 05.09.2013 kl. 18.30 brød Ulf
d. 08.10.2013 kl. 18.30 brød Lone
d. 04.11.2013 kl. 18.30 brød Annemarie
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d. 04.12.2013 kl. 18.30 brød Maj-Britt
d. 07.01.2014 kl. 18.30 brød Carina
d. 06.02.2014 kl. 18.30 brød Torben
d. 12.03.2014 kl. 18.30 brød Jan
d. 02.04.2014 kl. 18.30 brød Lars
d. 29.05.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 18.30 brød Morten

Side 3

