Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Anja Damgaard Johansen, Anne Leonhard, Mogens Madsen

1) Godkendelse af referat
Godkendt
2) Bemærkninger til dagsorden
ingen
3) Orientering om dagligdagen (Steen og Torben)
Elevtal 279
Påregner 20 elever i kommende 10. klasse
Infomøde 10. klasse, mandag den 13. juni
Restancer 20821,50
De skriftelige prøver er vel overstået
Sidste skoledag mandag den 30. maj, efter ”plejer-konceptet”.
SN orienterede om førskolen. Den kører godt.
4) Økonomiopfølgning
Udsættes til næste møde
5) Status på netværk (der er modtaget tilbud fra NEXUM)
Udskiftning af switchèn er sat i gang. Afventer hvad den kan gøre af gode ting for nettet i bygning E. Der skal i en periode foretages en overvågning af logningen på skolens netværk. Skolen
er optaget af, at netværket på skolen fungerer optimalt.
6) Brugerundersøgelse, tiltag
Morgensang er tematiseret resten af skoleåret. Morgensang- tradition- og festudvalg er under
opbygning. Værdigruppe etableres. Kursusforløb med verdens bedste danske skole i skoleåret
2016/17.
7) Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2015/16, samt dato for første bestyrelsesmøde
16/17

Der er en god debat om året der gik. Alle var enige om, at bestyrelsen skal have mere fokus på HP2022 i
det kommende bestyrelsesår.
Første møde i det nye skoleår torsdag den 11. august 2016 kl 19.00

8) Status på planlægning af næste skoleår
Fagfordelingen er i fuld gang. PT. Afholdes individuelle samtaler. Nyansættelserne får betydning
for den endelige fagfordeling. I løbet af det næste skoleår, vil der blive evalueret på den måde
skoledagen ser ud i dag.
Der indføres en teamkoordinator i de tre teams i det kommende skoleår.
9) Forældrekredsmøde 27.april, evaluering
Positivt med mange gæster og et kampvalg til bestyrelsen.
Der skal mere information ud til forældrene om, hvad et forældrekredsmøde(generalforsamling) er, da
der er mange, som ikke ved hvad det er for et møde.

10) Dimissionsfest 21.juni

Afholdes som ”plejer”, med højtidelighed i salen, og hygge i fællessalen. Indbydelse vil blive sendt ud efter den 30. maj.

11) Telttur, orientering

Forløber som den ”plejer”, men er rykket en dag frem

12) Ansættelsessamtaler
Samtaler bliver afholdt onsdag den 25. maj fra klokken 16.30. Der er indkaldt 4 personer til samtale
13) Meddelelser
14) Eventuelt

SN orienterede om et nyt tilbud fra Topdanmark på skolens forsikringer. Tilbuddet bliver sat på som
punkt på næste møde.
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