Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Lars Frederik Henningsen, Michael Lykkegaard, Mogens Madsen, Jan Ballegaard

1) Godkendelse af referat
godkendt
2) Bemærkninger til dagsorden
intet
3) Orientering om dagligdagen (Steen og Torben)
Elevtal:258
Restancer: 21.300 kr
JP`s skema: Er fordelt mellem CR, RC, PI og Bent er hentet tilbage for at læse matematik og natur og teknik i 6. klasse.
Skolen er, blandt andet på grund af fordelingen af JP`s timer, lidt udfordret på vikartimer.
Derfor er vi i gang med at kigge af en ekstra vikar.
Info-aften 10.klasse: Der var et stort fremmøde, så vi tør godt melde ud, at vi opretter 10.
klasse i næste skoleår.
Skolefest på mellemtrinnet, torsdag den 4. februar. Planlægningen er på plads, og 6.
klasse øver meget på deres skuespil.
Overbygningsfest fredag den 22. januar. Det var en god fest og velbesøgt.
4) HP 2022, status fra arbejdsgrupperne
Udskudt til næste møde. SN indkalder adfærdsgruppen.
5) Markedsføringsstrategi, samarbejde med Søgemedier A/S (bilag klar til mødet)
SN fremlagde det tilbud, skolen har modtaget fra firmaet. Tilbuddet vil blive rundsendt til
bestyrelsen med kommentarer til næste møde.
6) FSL lønkampagne (bilag 1)
Privatskoleforeningens svar på FSL lønkampagne blev debatteret.
7) Årsregnskab, status og køreplan
Kontoret(Lotte), er i gang. Der arbejdes ud fra lister, sendt fra revisoren. Materialet vil blive sendt herfra sidst i februar, og revisoren vil besøge skolen medio marts.
8) Søskendemoderation (bilag 2)
Der kommer et udspil fra ledelsen på næste møde.
9) Karaktersammenligning (bilag 3)
Bilag (karaktersammenligning i Næstved kommune 2014/15) gennemgået med tilfredshed. Vores skole ligger i den gode tredjedel.
10) Brugerundersøgelse
På baggrund af det omdelte bilag, havde bestyrelse en god debat om indholdet af en
fremtidig brugerundersøgelse. SN arbejder videre med bilaget frem mod næste møde.
11) Meddelelser

Helle Christiansen er sygemeldt indtil videre i 14 dage.
Skolen har modtaget en lægeerklæring på Jette Sørensen, der lægger op til, at hun skal
søge førtidspension.
I uge 6 holder SN et møde med et firma der hedder ”Verdens bedste danske skole” om
et eventuelt forløb om klasseledelse.
12) Eventuelt
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