Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 26. november 2015 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Jan Ballegaard, Peter Hansen

1) Godkendelse af referat
Godkendt
2) Bemærkninger til dagsorden
Da der ikke kunne findes relevant materiale til punkt 5, bliver dette punkt udskudt indtil materialet findes.
3) Orientering om hverdagen (Steen og Torben)
Elevtal: 257
Skolen er klar til årets store juleklippedag på lørdag.
Morgensang i december bliver blandt andet en gennemgående sang som klasserne på skift
digter vers til.
Samtale med en måske ny elev til 5. klasse.
Vi er ved at optimere netforbindelse og hastighed i samarbejde med Nexum.
Der er afholdt skole/hjem-samtaler for 9. og 10. klasse den 17. og 23. november.
Elevrådet har afholdt cafe-aften med stor succes, dog var der visse net-problemer.
4) Budget 2016 (økonomiudvalget)
Budgettet tager på nuværende tidspunkt ikke hensyn til en forhøjede koblingsprocent og refusion for barselsvikar. Vi mangler tilbagemelding fra BDO(vores revisor).
5) Karaktersammenligning
Udskydes. Se punkt 2
6) Info fra HP22-arbejdsgrupper
Der blev snakket om de tre udvalg adfærd, IT og faglighed. Arbejdet med faglighed er
egentlig færdig og konklusionen og handlingsplanen bliver vedhæftet dette referat. I udvalget adfærd skal forældregruppen og medarbejdergruppen mødes, for at samle trådene. Det
bliver ledelsen, der er ansvaret for gruppen. IT-udvalget genoptager arbejdet, her er det er
næstformanden, der har ansvaret.
HP2022 bliver sat på dagsordenen igen i januar 2016.
7) Økonomi
Lotte Lock arbejder på at få pengene for det større elevtal fra undervisningsministeriet.
8) Meddelelser
Barselsvikariatet er besat af Pernille Bonde Mortensen. Uddannet pædagog og bor i Fuglebjerg. Pernille er ansat frem til sommerferien.
Dansk i 7. klasse læses af Lotte Lund.
Nisa Nielsen starter som rengøringsvikar på mandag, da Jette er sygemeldt på ubestemt tid.
9) Eventuelt
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