Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
tirsdag den 22. august 2017 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Preben Hansen, Anja Damgaard

1)

Godkendelse af referat
Godkendt

2)

Bemærkninger til dagsorden
intet

3)

Konstituering

Anne Leonhard er blevet valgt som formand og Niels Madsen er blevet valgt som næstformand

4)

Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen ved Hindholm Privatskole
Stk. 1. Første bestyrelsesmøde afholdes i august. På dette møde konstituerer bestyrelsen sig med
formand og næstformand og der fastlægges datoer for skoleårets bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange pr. år og så ofte formanden eller et flertal af den
øvrige bestyrelse finder det nødvendigt.
Stk. 3. Formanden indkalder til alle bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel og giver inden
møderne de pågældende underretning om hvilke punkter, der er på dagsordenen.
Stk. 4. Ethvert bestyrelsesmedlem kan få optaget punkter på dagsordenen.
Stk. 5. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder mødet og drager omsorg for, at beslutningerne føres til protokol.
Stk. 6. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i mødet.
Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk. 8. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens/næstformandens stemme afgørende.
Stk. 9. Skolens ledelse, de to medarbejderrepræsentanter og suppleanterne kan deltage i møderne uden
stemmeret.
Stk. 10. Skolens viceleder er bestyrelsens sekretær

5)

Orientering om skolestart (Steen og Torben)

Elevtal: 233
Restancer: 14275,13 kr
Fredag den 18. august var en fin dag for alle. Både de fremmødte forældre og for eleverne. Hvad angår
lærere og pædagoger var det en udbytterig dag. På internatet arbejdede det pædagogiske personale med
skolens værdier. De værdier, som havde vores fokus var ansvarlighed, faglighed og fællesskab. Weekendens arbejde mundede ud i at hvert af skolens fire team, SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling har udformet et forventningsskriv, som bliver lagt på intra og hjemmeside onsdag.

Forventningsskrivet tydeliggør det Hindholm Privatskole står for, på baggrund af de tre værdier og det vil
blive nøjere præsenteret på de kommende forældremøder.
9. og 10. klasse havde en god tur til Agersø.
Tilmeldingen til velkomstfesten er godt i gang

6)

Økonomiopfølgning

Opfølgning på næste møde efter elevindberetning den 5 september

7)

Antimobbestrategi

Strategien blev godkendt af bestyrelsen

8)

Bestyrelsens arbejdsområder 2017-18

Bestyrelsen skal det følgende år arbejde med skolens økonomi(budget), skolen legeplads, 2022-planen

9)

Skoleårets bestyrelsesmøder

Onsdag 20. september
Tirsdag 31. oktober
Tirsdag 12. december (julefrokost)
Torsdag 25. januar
onsdag 7. marts
Onsdag 18. april (Forældrekredsmøde)
tirsdag 8. maj
Fredag 22. juni (sommerafslutning)

10)

Meddelelser

DPs årsmøde den 27. og 28. oktober
Skolens nye revisor vil gerne komme og hilse på bestyrelsen, gerne ved næste møde.
Status på den nye hjemmeside: Den er snart klar til at fylde tekst på.

11)

Eventuelt
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