Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 14. august 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Morten Lange, Tina Meldgaard, Maj-Britt Sørensen, Anne Maria Duus, Merete
Larsen, Laila Axelsen, Carsten Abrahamsen.
Afbud: Jan D. Johannesen, Lars Mogensen, Carina Skipper, Torben Christensen.
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

2. Opfølgning på sidste
møde

.

Høstfest er flyttet til d. 6. oktober og er ikke d. 13. okt. Som det står
i referat.
Referat godkendt.
a. Hjemmeside: Den nye hjemmeside skal op at køre inden d. 1/9.
b. Madpolitik: Bilag er sendt med dagsorden. Laila retter den til.
- timer 3 ekstra: er ikke bevilliget pt.
- evaluering:
- Evt. Laila er med i køkkenet en dag og giver gode råd i forbindelse
med effektivisering
- møde med køkkenpersonalet for afstemning af forventninger
d. 21/8 - kl. 16.00 (Morten, Anne Marie, Torben og Laila deltager)
- Kød, fisk og større konserves købes frit (evt. Hørlyk). Resten købes
hos købmanden.
c. Prisstigning på mad: 185 kr./mdr. og 25 kr. pr gang for
dagsbestillinger.
d. Skolepengeregulering: intet nyt.
e. Forældreudvalg: Morten sender skema vedr. udvalgsarbejde, som
alle udvalgsformænd udfylder og tager med til næste møde. Anne
Marie laver for fysik-projektet.
f. Ipad i undervisningen: Torben har spurgt netværket i Himmerland
og der er ikke nogen der bruger det. I lærergruppen vil de hellere
bruge pengene på bærbarcomputere. Torben vil ansøge
støtteforeningen om penge til computere.
a. 29 børn i børnehaven
b. sommerferien er gået godt, de børn der har været tilmeldt er
kommet.
c. Lene Linnemann har været i arbejdsprøvning.
d. Rikke er i praktik i 4 uger.
e. Der er sagt farvel til 11 børn før ferien.
f. Børnehaven har lavet ”plakat”/reklame for børnehaven som skal
hænges op i Rødding og Ørum
g. Merete arbejder på et samarbejde med Høndruphus.
i. Merete er blevet kontaktet af idrætsforeningen, om vi vil give et
bidrag til en airtrack – 30.000 kr. Det kan vi ikke, men
støtteforeningen er gået ind i det.
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4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering

6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

a. Karen er ansat i Sandras stilling
b. Mette B. er ansat i flexjob
c. Margot er i virksomhedspraktik
d. Trine er sygemeldt indtil hun går på barsel.
e. 68 elever
a. 1. skoledag:
- evt. bedre til at fylde tiden ud, imens børnene er alene i klassen (en
praktisk opgave).
- Næste år: møde i udvalgene.
- musik til fælles-sangen.
- mad til 1. skoledag: Franskbrød m. smør og ost
a. Der er ikke noget nyt.
a. Bygningsudvalg/CA: Arbejder på reparation af mur.
b. Områdeudvalg og legeplads/ML: Har været i gang løbende
over sommeren. Bla. højen giver nogle udfordringer.
Bålhyttens tag skal laves – lave en arbejdsgruppe som tager
sig af det (4 mand).
c. PR-udvalg/LM: status på skilt i Vasehus?
d. Arrangementsudvalg/TM: ikke noget nyt.
e. Rengøringsudvalg/MS: Intet nyt.
Efter sommerferien 2012, skal der nedsættes et udvalg som arbejder
med fysiklokale. Torben spørger Sandra, om hun vil være tovholder
på projektet.
a. Høstfest: Torben, Tina og Maj-Britt mødes og laver oplæg til
næste møde.

9. Indkomne forslag
10. Evt.

7. Næste møder.

a. Fra 7. kl. har alle elever selv computer med fra skoleåret
2013/2014.
b. billeder af hele personalet på hjemmesiden.
c. Skæve ferieuger på Langsø friskole – er det noget vi kan?
d. klassehjemmesider skal være mere opdateret.
e. der har været ”alarm” nogle gange i ferien.
d. 12.09.2012 kl. 18.30 – (ideer til generalforsamling) brød Torben
d. 11.10.2012 kl. 18.30 – brød Anne Marie
d. 12.11.2012 kl. 18.30 – brød Morten
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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