Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 08. juni 2011 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Uffe Schmidt, Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Anne
Marie Duus, Lars Mogensen, Tina Meldgaard, Merete Larsen.
Afbud: Lotte Vels, Maj-Britt Sørensen, Maj-Britt Sørensen, Anne Faber, Torben Christensen

Referent: Morten Lange
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Indkøbsaftale med købmanden: Jan og Anne har i dag været hos
Spar. Vi går efter at lave aftale med Brian. Levering 2 gange
ugentligt. Skolen kan få tilbudsavisen tidligt, således at vi kan nå at
bestille til kommende uge. Vi vil aftale en prøveperiode på ca. 3
måneder. Det skal ikke være en eksklusiv aftale. Det skal være
muligt at købe udvalgte tilbudsvarer andre steder. Grundlæggende
skal indkøb ske hos Brian, SPAR. Kvaliteten er særdeles vigtig for
os.
b. Skolepenge. Jan har lavet en beregning med afsæt iforhold til
forbruger indexet. Jans forslag blev godkendt. Mana bliver som
forældre i skole og børnehave automatisk meldt ind i skolekredsen.
c. Tilsyn: Lars har kontakt til Kommunen med henblik på at høre om
vi kan betale den nuværende tilsynsførende for ydelsen. Torben
undersøger hvad taksten for et tilsyn skal være.
d. Vi vil gå i dialog med boligforeningen omkring anlæggelse af
græs på nabogrunden.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

a. Opsigelse fra Kirstine. Vi vil forsøge at få en erstatning i samme
gode kaliber som Kirstine.
b. 3 nye elever.
c. Børnehaven har ny praktik elev flexjob.
d. Køkken opdatering er i gang.
e. Torben og Merete tager dialog med Lisbeth omkring
madordningen.
f. Jan vil spørge boligforeningen om Børnehaven kan få et stykke
hegn og låge fra den gamle børnehave. Annemarie måler sammen
med Carsten. Det skal gøres nu.
a. Sygemelding fra Helle skaber udfordringer. Helle kommer ikke
længere tilbage. Torben har sammen med de øvrige ansatte dækket
Helle’s timer. Det trækker veksler på alle. Stævnet med 173
deltagere i Viborg (som vi var arrangører af) trak også tænder ud i
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dag, men gik godt trods afbud. Super flot!
b. Sandra går fra til oktober. Vi skal have fundet en god vikar.
c. Vi har deltaget i Søndersø løbet. Torben oplever en stor del af
vores elevers fysiske formåen som værende utilstrækkelig.
d. Ny elev – Mikkel er startet. Velkommen.
5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

a. Vores medarbejderdag 23. maj gik godt, trods et sent afbud fra
Morten. Torben og Merete arbejder videre med de konkrete forslag
der kom frem. Vi vil følge op om ca. 4-5 måneder.
.
a. Jan fortæller at vi kører præcis på budget.
b. Jan vil lave en opgørelse over vores indtægter på jernet.
a. Bygningsudvalg: Der bliver arbejdet i køkkenet.
b. Områdeudvalg/ML: Vi har opgaven med at få sat rionet op
ved boldbanen – dette forventes udført 14. juni 19.00.
Vi skal forsøge at få koordineret vores aktiviteter med
kalenderen således der er pænt når der er arrangementer.
c. PR-udvalg/LM: Lars har deltaget på møde 23. maj i pr
udvalget. Pr udvalget drøftede lidt udvalgets rolle. Et konkret
forslag var at få lavet 1-2 årlige dage hvor dagpleje børn
hentes af deres forældre i børnehuset.
Vi mangler fortsat at få fremsendt ”ønskesedlen” over
fysikremedier således at en evt. sponsor kan give accept.
Torben følger op inden skoleårets afslutning. Fremadrettet
skal vi have deadline på sådanne aktiviteter.
d. Arrangementsudvalg/TM: Der er styr på sommerfesten. Der
er desuden ved at blive gjort klar til 1. skoledag.
Torben har lavet beskrivelse af, hvordan programmet for et
høstmarked kan se ud. Vi blev enige om at vi umiddelbart
efter sommerferien vil planlægge en ”Løvspringsfest” i maj
2012 i stedet.
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet at bemærke.
f. Legeplads/AD: Annemarie har lavet indbydelse på 2
arbejdsdage. Der skal bl.a sættes rutchebane op samt
forstærkes høj.
a. Første skoledag 13. august 2011. Der laves et ”skole program” af
nogenlunde samme varighed for alle børnene. Der spilles rundbold 1
time efter ”skoledagen”
Programmet bliver:
9.30 Velkomst ved Torben.
9.45 Skoledagen starter.
Forældrene ”sendes” ud af lokalet og bydes på kaffe. Klassevis.
Klasseforældrerådene vælges under kaffen.
10.45 ”skoledagen slutter.
10.45 eleverne får en forfriskning
11.15-12.15 Rundbold
Slut.

Side 2

Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. Energimærkning. Annemarie oplyser at alle offentlige
institutioner er omfattet. Efterskoler fritaget men friskoler er
omfattet. Dvs. vi skal have lavet denne energimærkning på
børnehuset. Mht. Genvejen så skal det undersøges om vi skal have
denne energimærket også. Vi beder ”Stokvad” give tilbud på
Genvejen også.
Energimærkningen giver også vejledning til besparelsesinitiativer.
Torben kontakter Per Svaneborg for referencer på ”Stokvad”. Jan
spørger Bach om de kan anbefale en energirådgiver.
b. Vi opkræver ikke deltager gebyr på fx Sommerland tur mm.
c. Jan fortæller at planen er at vi vil tilbyde klubordning 3 dage om
ugen for de større børn (fra 4. klasse). Omkostning ca. 5000-7500 pr.
måned. Brugerbetaling: 400/måned.
d. Uffe fortæller om Vammenfonden, samt runddelte fondens
vedtægt. Vi besluttede at Langsø Friskole deltager i arbejdet med
fondet. Uffe og Jan kigger vedtægterne igennem og rundsender til
friskolebestyrelsen.
a. Har forældre eller andre kritikpunkter til skolen henvises disse til
Torben.
b. Annemarie undersøger om Tjelebussen evt. kan lånes. AD
kontakter Spangaard igen.
c. AD opfordrer til friskolen kan benytte SSP samarbejdet.
d. AD opfordrer til at spørgsmål, opgaver mm sendes på mail i stedet
for når man afleverer unger.
e. Tina spørger ind til hvorledes det bestemmes hvem af
medarbejderne som deltager på bestyrelsesmøder. Det er vigtigt at
Torben og Merete deltager.
11.08.2011 – kl. 18.30. Brød Morten
06.09.2011 – kl. 18.30. Brød Carsten
03.10.2011 – kl. 18.30. Brød Torben C.
07.11.2011 – kl. 18.30. Brød Tina
06.12.2011 – kl. 18.30. Brød Maj-Britt
11.01.2012 – kl. 18.30. Brød Lars
09.02.2012 – kl. 18.30. Brød Anne Marie
06.03.2012 – kl. 18.30. Brød Jan
11.04.2012 – kl. 18.30. Brød Morten
26.04.2012 – kl. 19.00 Generalforsamling
07.05.2012 – kl. 18.30. Brød Carsten
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