Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 21. september 2016 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende:
1) Godkendelse af referat
godkendt
2) Bemærkninger til dagsorden
ingen
3) Orientering om dagligdagen (Steen og Torben)
Elevtal: 254
Restancer:26926,99 kr
Velkomstfesten var en stor succes, men gav et lille underskud.
Lola Jensen holdt et godt foredrag. Der var ca. 60 forældre.
Tirsdag var 4. og 5. klasse til badminton-dag i Fuglebjerg-hallen og 6. klasse var til fodbold-dag i Næstved. Begge arrangementer var gode.
Vi er ved at planlægge gammel elevtræf.
4) Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer (dato for kursus tilgår)
Da bestyrelsen bliver yngre og yngre (nye medlemmer), er det vigtigt at nye bestyrelsesmedlemmer bliver uddannet. På mødet enten i oktober eller november, vil der komme en repræsentant fra Danmarks Privatskoleforening.
5) Status på arbejdet med netværket
Se bilag
På næste møde præsenterer IT-udvalget en løsning for skolens netværk, så skolen kan
få et net der virker.
6) HP 2022
Se bilag
Punkterne for 2016 blev gennemgået.
IT og e-bøger vil nok være et punkt hvert år.
Arbejdsgruppen ”adfærd” vil blive genoptaget
7) Forslag om udvidelse af gymnastiksalen
Se bilag
Et flot og interessant forslag, der gav en god snak på mødet.
8) Økonomiopfølgning
Balancen år til dato pr 31.07.2016 viste et overskud på 118000 kr
9) Budget 2017 (indledende drøftelser)
Oktobermødet: grovskitsen ligger færdig
Novembermødet: Budgetgennemgang
Decembermødet: Vedtagelse af budget 2017, samt rullende 3-årigt budget
10) Tilmelding til årsmøde DP
Sidste frist for tilmelding fredag
11) Meddelelser
Brugerundersøgelse er i proces.
Kennet og Steen er i gang med at beskrive førskoleforløbet, og det bliver et punkt på
næste møde.
Der er procedure i gang med henblik på at få valgt 2 ny medarbejderrepræsentanter

12) Eventuelt

Besked fra DGI. Der var meget stor ros til skolen, både lærere og elever og skoleleder, for
deres positive tilgang til dagen (badminton i Fuglebjerg-hallen)
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