Hindholm Privatskole
Referat af forældrekredsmøde 27.april 2016

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Per Stenbøg, som blev valgt og han kunne konstatere at mødet var lovligt varslet.
Som stemmetællere blev valgt Torben Søndergaard og Lotte Lock.
Anne Leonhard blev valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars Frederik Henningsen.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger.
3. Mogens Madsen fremlagde årsregnskab.
Ingen bemærkninger
4. Mogens Madsen fremlagde budget 2016
Ingen bemærkninger
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formanden fortalte om bestyrelsens arbejde.
Mogens Madsen genopstiller ikke.
Kandidater til bestyrelsen var Jeanette Pedersen, Jesper Holm og Anja Damgaard.
Anja blev valgt til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter:
Jeanette Pedersen blev første-suppleant og Jesper Holm anden-suppleant.
7. Indkomne forslag:
Der er ikke kommet forslag.
8. Selvevaluering:
Steen fortalte hvor langt HP er nået, og hvordan skolen kan bruge selvevaluering aktivt i hverdagen. HP
deltager i en netværksgruppe, hvor der udveksles erfaringer med brugen af selvevaluering. Gruppen
mødes 3-4 gange om året og der deltager også repræsentanter fra ministeriet.
9. Gennemgang af brugerundersøgelse:
Formanden fortalte om vigtigheden af at validere det arbejde der foregår på skolen.
Steen fortalte om den nye ledelses ønske, om at få en undersøgelse af brugernes tilfredshed med skolen,
hvis der er områder, som ledelsen skal være opmærksom på.

Hindholm Privatskole
Steen fortalte at det var en meget bred undersøgelse, og at der generelt er stor tilfredshed med skolen.
Der vil blive gjort nogle tiltage, så derfor er der næste skoleår nedsat en værdigruppe, som skal se på,
hvordan skolens værdier kan gøres tydeligere i hverdagen.
Der bliver nedsat et Traditions/skolefest/morgensangs-udvalg, som skal arbejde med den røde tråd i de
arrangementer, der foregår på skolen.
Der er generel tilfredshed med ledelsen og der er hele tiden fokus på skolens informationsniveau.
Ledelsen ser frem til samarbejdet med Verdens Bedste danske skole, som næste skoleår kommer og
efter-videreuddanner lærergruppen. Udgangspunktet for arbejdet bliver, at der er meget som fungerer
godt, så hvordan gør vi mere af det der virker.
10. Eventuelt:
Ingen forslag/bemærkninger.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden
Formanden bød den nye bestyrelse velkommen, og takkede Mogens Madsen for hans mangeårige
indsats i bestyrelsen.

