Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 29. september 2014 kl. 19.00
_________________________________________________ _________________________
Fraværende: Nils Madsen
1) Økonomi
- herunder orientering om problemstilling vedr. lærernes optjening af ferie
Under lockouten mistede lærerne optjeningen af to feriedage. Ledelsen følger op på det sammen med tillidsrepræsentanten. På næste bestyrelsesmøde orienteres om dette.
Skolens revisor anbefaler at omkostninger og kurstab i forbindelse med låneomlægningen skal
afskrives over hele låneperioden. Der tages stilling til om vi følger denne anbefaling sidst på
året.
2) Tidsplan for budgetlægning 2015
- herunder tidspunkter for afholdelse af økonomiudvalgsmøder
Der er udarbejdet en tidsplan for budgetlægningen, som bestyrelsen tilslutter sig.
3) Orientering om dagligdagen
På nuværende tidspunkt ser det ud til at både studiebånd og SFO-bånd fungerer godt.
Begyndelsen af skoleåret kræver som altid ekstra forberedelse fra lærerne, og dette kombineret
med mindre tid til forberedelse gør at lærerne løber ekstra stærkt. Skolens ledelse følger kontinuerligt op på lærernes arbejdstid og -opgaver.
4) Orientering om tilbud på opdatering af skolens netværk
Der blev orienteret om to tilbud. Bestyrelsen indstiller at Jan Ballegaard og Michael Lykkegaard
i samarbejde med Mogens kan indgå aftale med det af de to selskaber, de mener, er bedst.
5) Rummelighed
-I forlængelse af HP2022-udvalgets arbejde med adfærd, ønskes en diskussion om skolens
rummelighed i forhold til elevernes faglige og sociale kompetencer.
Bestyrelsen diskuterede emnet og nåede frem til en konklusion: det er forældrenes opgave at
gøre barnet klar til skolestart. Det vil sige, at barnet derhjemme har elevrollen - forældrene skal
påtage sig forældreskabet - altså støtte og styre. Forældrene skal ligeledes forberede barnet
på, at i skolen er den voksne autoriteten.
6) Opfølgning på HP2022
Handlingsplanen blev gennemgået og den bliver i det store og hele fulgt. Et par punkter blev
udskudt, nemlig fundraising og spørgsmålet om sundhed på vores skole.
7) Meddelelser:
• Det ekstra baderum på 1. sal i A-bygningen er blevet færdigt og fungerer godt.
• Der kommer 55 til gammel-elev-træf på fredag.
• Der er reception for Jørgen Frederiksen fredag den 10. oktober.
• Vi er godt i gang med selvevalueringen.
8) Eventuelt
Der var ikke noget under dette punkt

________________
Lars Frederik Henningsen
________________
Preben Hansen

_________________
Michael Lykkegaard
______________________
Mogens Madsen
__________________
Niels Madsen

_______________
Jan Ballegaard
_______________
Anne Leonhard

