Hindholm Privatskole

Dagsorden til bestyrelsesmøde
Torsdag 26.november 2015 kl. 19.00

__________________________________________________________________________
Fraværende:
1) Godkendelse af referat
2) Bemærkninger til dagsorden
3) Orientering om hverdagen (Steen og Torben)
4) Budget 2016 (bilag 1)
a.
b.
c.
d.

Gennemgang af budget oplæg
Nærmere definition af nødvendige tiltag
Evt. Delbeslutninger
Punkter der skal afklares inden næste møde

5) Karaktersammenligning
a. Sammenligning af karakterer for sidste års afgangsklasse med andre tilsvarende skoler
b. Konklusion
6) Info fra HP2022-arbejdsgrupper
a. Tilbagemelding jvf sidste møde
7) Økonomi
8) Meddelelser
9) Eventuelt
Bilag 1: Privatskoleforeningen skriver ”Regeringen har offentliggjort sit Finanslovsforlag for
2016. Dermed kender privatskolerne også det tilskud, der kan forventes i det kommende år.
Overordnet er Finanslovsforslaget ikke behagelig læsning for de frie grundskoler, som næste år
må indstille sig på en betydelig nedgang i det generelle tilskud. Dette fald, på i alt 3,6 %, skyldes dels lockouten i folkeskolen i 2013, dels en omprioritering af midler, således at der afsættes
yderligere tilskud til specialundervisningsområdet mod en tilsvarende nedgang i det generelle
tilskud til skolerne. Faldet i tilskuddet betyder en samlet besparelse på 145 mio. kr. på området.
Om finanslovforslaget siger formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst:

"Staten har over en årrække valgt at nedprioritere de frie, private grundskoler, økonomisk. Tilskuddet er faldet, så det kan mærkes på skolerne. Privatskolerne vil gerne løfte forventningerne
og tage ansvaret. Men det kræver fair økonomiske betingelser.
Vi er skuffede over, at det heller ikke i år har været muligt at få hævet koblingsprocenten.
Det må forventes at få negative konsekvenser for nogle af skolerne. Skolepengene vil stige, og
vi frygter for social slagside. Danmarks Privatskoleforening vil forsat kæmpe for fair økonomiske
vilkår for den frie grundskolesektor og dermed sikre forældrene en reel frihed til et skolevalg, der
er afbalanceret socialt. Den frie grundskole er og skal være et tilbud, som appellerer til forældrene pga. stærke værdier og høj faglighed - og altså ikke kun for de økonomisk set bedst stillede".
Det forventes, at tilskuddet i 2017 vil stige i forhold til tilskuddet for 2016, men dette vil ikke ændre særlig meget på det efterslæb, vi har.
Finanslovsforslaget indvirkning på de frie grundskolers tilskud:
Tilskudstaksterne falder med ca. 3,6 %. Koblingsprocenten er uændret 71 %, men folkeskolens
enhedsudgifter er faldet med 2 %. Taksterne falder også pga. specialundervisningspuljen, som
tildeles ekstra 63 mio. kr. Desuden er der afsat 5 mio. mere til Vikarkassen, end Fordelingssekretariatets bestyrelse har ønsket afsnøret.”

