Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 12. november 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Anne Maria Duus, Laila Axelsen, Jan D.
Johannesen, Torben Christensen, Lars Mogensen, Carina Skipper, Merete Larsen, Vibeke, Carsten
Abrahamsen.
Afbud:
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Kun Lars Mogensen og Maj-Britt Sørensen har fremsendt
beskrivelse af udvalgenes arbejdsopgaver. Øvrige skal sende inden
næste møde.
b. Lars fremlægger sponsorudvalgets tanker om egene opgaver.
Udvalgets formål beskrives. Kan en skærm etableres i hallen med
nyhedsinfo. TC undersøger. Sponsorudvalget søger hos fonde.
Annonce vedr. skoleindskrivning deles ud i Rødding og Ørum.
Sørger for PR-tøj.
c. Budget 2013: Elevprognose 66. Investering (fysik) 200.000 kr.
Mulighed for at købe skolebygningen. Vi har fået brev/henvendelse
fra Andelskassen i Viborg (Jan sender besvarelse til Andelskassen).
d. Generalforsamling 2013 – indhold: Max. 5000 kr. til ”foredrag”
der skal være spisning.
a. Forældrerådsmøde – har konstitueret sig.
b. forældresamtaler med alle børn
c. 13 før-skole-børn
d. 35 børn i børnehaven
e. børnene delt op i 2 grupper på tværs af alder.
f. efter nytår begynder aktiviteter for før-skole-børnene
g. Vi må ikke bruge lege-teket, da vi er privat institution
h. 4-ugers praktikant slutter i denne uge.
i. Ny praktikant begynder d. 26. nov.
a. Skolernes motionsdag
b. Trine har født en datter.
c. UU-vejleder har været i den store klasse
d. SSP-konsulent har været til forældremøde i 7.-8.kl.
e. Lotte er stadig sygemeldt.
f. Mette B. er sygemeldt frem til uge 51. (Anne Faber er vikar)
g. Karen er stoppet.
h. Birgit er ansat som vikar i november.
i. Der har været møde med et forældrepar omkring fremtidig
samarbejde.
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j. Der har været skole/hjem-samtale.
5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

a. Bygningsudvalg: Nyt ”håndtag” i børnehaven. Der har været
møde i udvalget, og Carsten har lagt ansvaret ud på de
enkelte i udvalget (mail til de ansvarlige, sendes cc til
Carsten)
b. Områdeudvalg: Der er ikke noget nyt.
c. PR-udvalg/sponsor: Der holdes møde sidst på måneden.
d. Arrangementsudvalg: Der er kommet ny tovholder. Der skal
holdes møde inden skolefesten.
e. Rengøringsudvalg: Trækker i arbejdstøjet på onsdag.
f. Fysikudvalg: Der har været møde. Sandra har lavet tegning,
mangler svar fra kommunen.
g. Bålhytteudvalg: Taget er lavet.
a. Fællesmøde med personale og støtteforening d. 8.1.13 kl. 18.00 Dagsorden:
Spisning: Anne Maria sørger for det.
Konsulent fra friskoleforeningen (inspiration udefra) (Torben K.)
Der skal vælges 2 fokus punkter/områder for 2013 (Torben og
Morten)
b. girokort til skolekreds: Spørge - Jacob Thorsager om uddeling
inden for bygrænsen og Tina og Jan sørger for ”uden for byen”.
Morten laver brev, som skal med giro-kortet ud.
a. Evaluering af køkken:
- Der skal være en opfølgende samtale med køkkenpersonalet.
- Vi kører videre de næste 3 mdr. som ordningen kører nu (marts).
- Spørgeskema sendes ud til brugerne igen.
- Hvor mange bruger ordningen pr. måned
- Køkkenudvalg: Torben, Laila og Anne Maria.
b. 9.klasse skoleåret 2013/2014: Besluttes på mødet til december.
Torben vender det med lærergruppen.
c. karakter: Besluttes på næste møde.

10. Evt.
7. Næste møder.

d. 04.12.2012 kl. 18.30 – brød Maj-Britt
d. 16.01.2013 kl. 18.30 – brød Carsten
d. 07.02.2013 kl. 18.30 – brød Carina
d. 11.03.2013 kl. 18.30 – brød Lars
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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