Bestyrels
sens berettning ved forældrek
kredsmøde
e
28. april 2
2011 på Hindholm Privatskol
P
Efter gene
eralforsam
mlingen kon
nstituerede
e bestyrelse
en sig uæn
ndret med Hanne Jen
nsen som
næstformand og und
dertegnede som form
mand. På det
d konstitu
uerende m
møde foreto
oges
endvidere
e en fordeliing af posterne i besttyrelsens økonomiud
ø
dvalg. Alt i alt var vi hurtigt
h
i
arbejdstøjjet til et nytt og spænd
dende besstyrelses årr.
Bestyrelse
esåret 2010/11 har på
p mange m
måder værret et udforrdrende årr. Allerede i sidste
års beretn
ning gjorde
e vi opmærrksom på, at vores sk
koleform ville kommee under pre
es, både
ideologiskk og økono
omisk. Pres
sset på de ”frie” skole
er, som vo
ores skole eer en af, er taget til,
og skolefo
ormen har gentagne gange væ
æret genstand for debat i medierrne. Debattten, der
kører, efte
erlader dessværre tit vores
v
skole
eform i et vakuum,
v
så
å man kan få den opfattelse,
at vi leverr en ”luksusstilværelse
e” i modsæ
ætning til folkeskolen. At dette ikkke er tilfæ
ældet ved
vi godt. Der kan fakttisk ikke sttatistisk find
des områd
der, hvor vo
ores skolefform ikke løfter
vores fagllige og socciale forplig
gtigelser lig
geså godt som
s
folkes
skolen.
Vi skal væ
ærne om vo
ores frie sk
koleform. D
Der er i Danmark en lang
l
traditiion for frihe
eden til at
vælge sko
ole, og derrmed selvfø
ølgelig ogsså muligheden for at finde andrre måder at
a drive
skole på e
end det offfentlige. De
et er i øvrig
gt også væ
ærd at husk
ke på, at voores eleverr skal
bestå sam
mme prøve
er som elev
verne fra fo
olkeskolen. Kort forta
alt skal vi aaltså passe
e på vores
skole og sskoleform, en skole hvor
h
vi SEL
LV bestem
mmer udvikllingen og rretningen inden for
de overorrdnede ram
mmer, der er
e udstukke
et af underrvisningsm
ministeriet.
Al denne snak om vores
v
skole
eform var n
nok også udslagsgive
ende for, aat man i forrbindelse
med finan
nsloven forr 2011 beslluttede at sskære i vores tilskud, endda meed tilbagev
virkende
kraft. Det resulterede jo også i,i at vi på H
Hindholm Privatskole
P
e måtte træ
æffe nogle svære
s
ger, så vi i fremtiden kan udlign
ne det man
nglende tils
skud. Man har kort sa
agt pillet
beslutning
ved den n
nøgle, hvorrmed vores
s tilskud bl iver beregnet. I 2014
4 er den enndelige bes
sparelse
implemen
nteret og de
et er rigtig mange pe
enge, vi må
å finde and
det steds. H
Hele dette emne har
naturligviss fyldt rigtig
g meget i bestyrelses
b
sarbejdet gennem
g
året. Jeg vil i den forbindelse
gerne takkke bestyre
elsen for en
n meget en
ngageret og stor inds
sats og for et godt samarbejde
generelt, i særdelesshed med vores
v
2014
4 plan. Man
n kan vel sige,
s
at dettte har værret langt
det største
e enkeltpunkt i året der
d gik.
Det er nu op til os alle at få implementerret beslutniingerne på
å skolen udden at påvirke det,
som er. D
Det er voress hensigt, at
a vi komm
mer styrket ud af disse beslutninnger, kort sagt:
s
at vi
udvikler skolen frem
madrettet. Og
O her har forældrekredsen ogs
så en stor opgave i at
a være
gode amb
bassadørerr for vores skole, så vvi sikrer en
n stadig tils
strømning af nye elev
ver.
Brugerne af Hindholm Privatsk
kole er nu engang de
e bedste till at overbeevise andre
e om at
vælge vorres skole. Kort
K sagt eksisterer
e
d
der jo kun en skole, hvor
h
der err elever. Vi har også

som forældre en forpligtigelse til at sikre, at småting ikke vokser til ”sager”. Vi skal derfor
tale åbent med hinanden om alle aspekter af et skoleliv, herunder også når der er små
bump på vejen.
Vi har i forbindelse med vores 2014 plan også set på investeringer, som presser sig på i
de nærmeste år, og her fylder IT en del. At IT kommer til at indtage en mere central rolle i
undervisningen er der ikke nogen, der er i tvivl om. Derfor kommer de interaktive tavler
også på et godt tidspunkt. Vi har besluttet at de interaktive tavler skal indgå i
undervisningen på alle klassetrin, og de vil blive installeret drypvis over de næste par år.
For at sikre at vi kommer godt i gang er den første tavle allerede monteret i bygning D, her
kan lærerkollegiet prøve kræfter med tavlerne, så alt er klart, når de første snart bliver
monteret i de store klasser.
En anden ting, som konstant presser sig på, er udvikling og vedligehold af vores
bygningsmasse her på stedet. Det er nævnt gentagne gange før, men det er en fornøjelse
at komme her på stedet. Der er aldrig noget som hænger eller andet som er slået itu.
Dette har selvfølgelig en pris, og det er vigtigt, at vi fortsat skaber råderum i økonomien til
at fastholde denne linje til gavn og glæde for brugerne af Hindholm Privatskole.
Jeg vil også i år efter et travlt arbejdsår rette en stor tak til skolens personale for en stor
indsats på alle områder. I udgør alle på tværs af fagområder en central del af Hindholm
Privatskole, og I udfylder rammerne på bedste vis.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke skolens ledelse for et forbilledligt samarbejde
gennem året. I har i forbindelse med vores 2014 plan taget handsken op, stor respekt for
det og stor tak til Jer begge. Jeg afslutter hermed bestyrelsens beretning for skoleåret der
gik.
P.b.v.
Lars Frederik Henningsen
formand

