Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 01. marts 2016 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Niels Madsen

1) Godkendelse af referat
Godkendt
2) Bemærkninger til dagsorden
Ingen
3) Orientering om dagligdagen (Steen og Torben)
Elevtal: 257
Elev nr. 258 starter torsdag morgen
Restancer: 13300 kroner (aftaler på alle store poster)
Rynkeby-løb fredag før påskeferien, info til alle sidst på ugen
Elevtal til kommende 10. klasse: 19 stk.
Vinderne af skoleskak skal med Rico til DM i skoleskak i Billund 18. marts
Skolen har været ramt af meget fravær, så vi har været udfordret på vikardækningen
4) Markedsføringsstrategi, samarbejde med Søgemedier A/S (bilag udsendt 11-2)
Vores mål er at få en ny hjemmeside op at køre til det nye skoleår. Vi arbejder videre
med en ny hjemmeside til skolen. Ifølge tilbuddet vil det koste 30.000 kr. Der vil blive afholdt et on-linemøde, hvor et nyt produkt vil blive præsenteret. Vi kontakter itslearning for
at høre om de har et hjemmeside-produkt på trapperne.
5) Søskendemoderation (bilag 2)
FORSLAG til beskrivelse af søskendemoderation.
Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget
hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt
folkeregistret. Som søskende regnes udelukkende biologiske halv- eller helsøskende og
adoptivbørn.
Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes ikke søskendemoderation med tilbagevirkende kraft.
6) Brugerundersøgelse
Bilag omdelt. Undersøgelsen vil blive udsendt efter påske og resultatet vil blive offentliggjort til forældrekredsmødet.
7) Ansættelsesudvalg
Michael og Anne deltager
8) Forældreforedrag i løbet af foråret/efteråret?
19.september kl.18.00 vil der være foredrag med Lola Jensen.
9) Skolens netværk (vi oplever for mange udfald og løsninger søges)
IT-udvalget, Steen og Torben vil se nærmere på problemstillingen.
10) Status på selvevaluering
De sidste kapitler er ved at blive samskrevet, så de kan lægges på hjemmesiden i april.
11) Forældrekredsmøde 27.april (dagsorden på vej)

12) Meddelelser
Pt. Er der 11 ansøgninger til vikariatet.
Vi arbejder på et uddannelsesforløb med VBDS
13) Eventuelt
Flytning af næste møde, da det ligger sammen med forårskoncerten.
Næste møde. Onsdag den 13. april
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