Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 10. Juni 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Mette Frandsen, Carina Skipper, Ronni
Hørlyk, Lasse Holm, Jytte Lind, Henrik Eriksen, Jan Johannesen, Annemarie Duus,
medarbejderrepræsentant: Mette
Afbud: Morten Lange, Christian Nørbæk,

Referent: Henrik Eriksen

1. Godkendelse af
referat.

Godkendes næste gang.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Annemarie Duus fortæller om PR-udvalget. Hvad PR-udvalget har
besluttet at gøre af tiltag for reklame med bussen, flyers, beachflag.
Vi stiller op med bussen på valgdagen i Rødding og ved forskellige
lokalarrangementer.
Man forventer forlældrehjælp, da PR-udvalget ikke kan stå der hver
gang.
Facebook – forældre skal opfordres til at dele derinde. Annemarie
kommer med forslag til hvad der kunne skrives på facebook. Både
lærer og personale skriver små oplysninger omkring tiltag og
oplevelser, der har været og bliver lavet i institutionerne.
b. Samtaler til lederstilling d. 24/6-15 kl 16. Lasse Holm, Ulf
Bender, Annemarie Duus, Mette Frandsen, Jan Johannesen og
Torben Knudsen deltager.

3. Børnehuset. Siden
sidst v./afdelingsleder

c. Der snakkes kørselsradius ud fra langsø friskole og børnehus.
Hvor langt ude hentes der børn og hvor hentes de. Der skal være en
max radius, og en fast rute. TK tager stilling til evt. ændringer til
rute, hvis der kommer flere børn til. Udgangspunktet er taget fra
fordelingssekrætariatet.
Kontrakt er ved at blive lavet med Richard Duus. Bussen kører året
ud. Vi garanterer kørselsforbindelse til og fra skole/børnehus.
Derefter evaluerer vi på bussen.
Nyt rengøringsapp. Enyo. Kemikaliefrit rengøring.
Venskabsbørnehave i Australien. Den skal lige op og køre, og så
tager Jytte kontakt til Lone, så vi kan offentliggøre dette.
Tilbudt at blive DGI-sertificerede institution. Jytte vil arbejde på at
få det sat i gang.
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4. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

5. Evaluering

Der er skåret lidt på studietiden, så der er lidt mere lektietid
derhjemme og lidt kortere skoledage.
Hvor mange skal der være på hvert hold??? Hvornår skal holdet
deles til to klasser. Der er et maksimum på, 24 i klasseværelset.
TK styrer selv antallet plus minus.
Sundhedsplejersken har været på besøg.
Skolen skal til legoland.
Sommerfest
Alkalær: Tanken er at sætte hele lærestaben skal på kursus.
Udvalgssedler sendt ud.
a. TK og AMD sætter det lidt i bero. De kommer igen, når der bliver
lidt ro på. Lige nu er der gang i meget PR.
b. Profilfag: intet nyt
c. Rammer og faciliteter. Bussen er kommet. Legeplads udvides

6. Økonomi

a. Budgetopfølgning: Vi følger budgetterne fint.

7. Orientering fra udvalg

a.Områdeudvalget: Hegn over til naboen er lavet.
Legepladsudvidelse er på tegnebrættet og næsten klar til at blive sat i
gang.
b. Nye forældre i børnehuset skal introduceres for udvalgsarbejde.
Torben eller Jytte skal informeres fra forældre hvor de gerne vil
være. De kontakter tovholderne som så tager kontakt til de nye
forældre.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

10. Evt.

c.De folk der sidder i PR-udvalget, er ikke i andre udvalg.
Ingen forslag

A Diskutere 8-9 klasse problematikken. Den skal tages på et separat
møde. Bestyrelsesmødet d. 8/9-2015 er hovedsagligt tilegnet dette
punkt.
B Forsikringer: TK tager beslutninger omkring forsikringer, ud fra
de tilbud han har fået.
Forældrerådet vil gerne have lov at se det ikke godkendte referat fra
bestyrelsesmødet. Bestyrelsen godkender dette.
Der bliver oprettet mail til bestyrelsesmedlemmer - commail. TK
sørger for mails bliver videresendt.
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