Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 04. december 2012 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Maj-Britt Sørensen, Anne Maria Duus, Jan D. Johannesen, Lars Mogensen,
Carina Skipper, Merete Larsen, Morten Lange.
Afbud: Tina Meldgaard, Torben Christensen, Laila Axelsen, Carsten Abrahamsen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Fremsendelse af udvalgsbeskrivelser: Mangler fra byggeudvalget,
arrangementsudvalget og områdeudvalget.
b. Rengøringsudvalget sat på til næste møde.
c. Budget 2013: bliver noget af en opgave. Der bliver lavet et
driftsbudget der går i 0. Elevtal i budget 68.
d. generalforsamling 2013: Torben kontakter Fie (prof. roer)
e. Girokort til skolekredsen er delt ud.
f. Evaluering af køkken: Bilag sendt ud med dagsordnen.
a. God opbakning til bedsteforældredag.
b. Juletur til Viborg i næste uge.
c. Rikkes søster er død i sidste uge og derfor har Rikke haft noget
fravær.
d. Anna er startet i arbejdsprøvning.
e. 11 før-skole-børn
a. Fællessamling med ”Gitte tryllekunster”
b. Emneuge – godt teaterstykke.
c. skoleindskrivning: en god aften
d. juleklippedag i fredags.
e. evaluering af børne-miljø + evaluering af samlet virke
f. Nationaltest er gennemført i sidste uge.
g. Birgit (vikar) havde sidste dag i fredags
h. Sandra er kommet tilbage fra barsel.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
6. Budgetopfølgning.

Ikke noget nyt.
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7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

9. Indkomne forslag

10. Evt.

7. Næste møder.

a. Bygningsudvalg: Der lugter i et af lokalerne i børnehaven
(Carsten kontakter Merete)
b. Områdeudvalg: Der er kommet legepladsrapport med 3
anmærkninger. Mangler en til at rydde sne – Torben ringer til
Poul Jensen.
c. PR-udvalg/sponsor: Møde i sidste uge. Bestiller nyt tøj.
Sidste hånd på ny folder. Konkurrence: nyt slogan til skolen.
d. Arrangementsudvalg: intet nyt
e. Rengøringsudvalg: Har haft arbejdsaften i november.
f. Fysikudvalg: der var været afholdt møder.
a. Fællesmøde med personale og støtteforening d. 08.01.13 kl. 17.30
- Dagsorden:
- Spisning: Anne Maria sørger for det (Torben finder ud af hvor
mange der kommer)
- Invitere forældre og andre friskoler til foredrag kl. 19.00-20.30
- Formanden for friskoleforeningen kommer og fortæller om
strømningerne i friskoleverden. (ca. 45-60 min.)
- PR-materiale til indbydelse (Torben skaffer det)
- Foredraget holdes i forsamlingshuset (Carina sørger for leje af
forsamlingshuset)
- Lars sørger for opslag ved købmanden.
- Lars kontakter aviserne (Landsbyerne og Stiften)
- Torben og elever sørger for at stille borde og stole op.
- Arrangementsudvalget, sørger for forplejningen i forsamlingshuset
(kaffe, sodavand og øl)
a. Brev fra Kim Meldgaard:
- Dem der har betalt 5000 kr. i indskud, da skolen startede op, er det
frivillig om man vil betale til skolekredsen.
- Nye familier betaler en måneds skolepenge i indmeldelsesgebyr +
er tvunget medlem af skolekredsen.
a. Punkter på bestyrelsesmødet d. 16/1: Budget, madordning og
9.klasse (alle lærere deltager)
b. Jan har været til møde med Bach.
c. Anne Maria sørger for, at der bliver lavet en annonce-aftale med
klubbladet.
d. 08.01.2013 kl. 17.30 – fællesmøde med personale og støttefor.
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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