Bestyrelsens beretning 2008/09
Nyvalgt til bestyrelsen blev Anders Juhl, efter Dorte Lidsmoes er stoppet
efter hendes mangeårige virke i bestyrelsen. Hanne Jensen og Jens Bülow
blev valgt som suppleanter, hvoraf 1. suppleanten, Hanne Jensen,
indtrådte for Bent Lund, som arbejder på fuld tid på skolen.
Efter sommerferien konstituerede den nye bestyrelse sig som tidligere med
Lars Frederik Henningsen som næstformand og Per Stenbøg som
formand, og vi trak alle i arbejdstøjet. Allerede på det første møde i
september var der 3 emner på, som har fyldt godt i bestyrelsesarbejdet i
årets løb: vægtningen af de praktisk-musiske fag, tilskud til buskort samt
orlov fra skolen i længere perioder.
Med hensyn til de praktisk/musiske fag blev det besluttet at holde en temaaften med en oplægsholder udefra. Det blev Lisbeth Tolstrup som med sin
brede baggrund indenfor pædagogik, kunst og håndarbejde gav os alle et
frisk pust til at se de praktisk-musiske fag som en del af alle fag og derved
nytænke de gamle traditionsbundne fag.
Tilskud til buskort har længe været lidt af en varm kartoffel, idet vi forældre
jo synes, at alle veje, hvor der kører biler, er trafikfarlige. Selvfølgelig er
nogle mere farlige end andre, men når der ikke er cykelstier, så må alle
veje betragtes som trafikfarlige. Der blev derfor sat gang i diverse
udregninger og betragtninger og sammenligninger med folkeskolen, for at
finde frem til en praktisk-mulig løsning for Hindholm Privatskole.
En orlovsansøgning fra et forældrepar gav anledning til nye udfordringer i
bestyrelsen; det var en helt ny situation, at en elev skulle have orlov i et
helt år. Imidlertid kunne det ikke udelukkes, at tilsvarende situationer kunne
dukke op i fremtiden ved forældres udstationering og arbejdskraftens frie
bevægelighed over grænserne i en stadig mere globaliseret hverdag.
Beslutningen på orlovsansøgningen blev, at forældre nu kan søge op til 2
års orlov for deres børn og på forhånd aftale hjemkomst og dermed være
sikret en plads i klassen igen. Forældrene skal naturligvis sørge for, at
børnene undervises og følger pensum.
Foruden de ovennævnte udfordringer stod bestyrelsen og skolen i efteråret
2008 overfor den kendsgerning, at Mona Lise Jensen, som skolens første
børnehaveklasseleder og dermed igennem en generation havde sat sit

præg på alle skolens nye elever, havde valgt at gå på efterløn. Det blev en
fin afslutningsdag markeret i såvel børne-, som voksenhøjde.
Som om det ikke skulle være nok, så valgte Alice Petersen, som også
igennem en generation har præget elever og kolleger med sit store
engagement i krop og balance, også at gå på efterløn. Også denne dag
blev fejret på behørig vis. Heldigvis nyder vi alle stadig godt af deres
erfaringer, når de i ny og næ kommer forbi og tager en tørn.
Et par af de yngre lærere har i det forløbne skoleår valgt nye udfordringer.
Det er altid trist, når gode kolleger forlader skuden, men det er forståeligt,
at yngre lærere vælger at søge nye udfordringer andre steder. Således er
der blevet behov for at ansætte nye lærere og en ny børnehaveklasseleder,
og ved ansættelsessamtalerne har det vist sig, at Hindholm Privatskole
stadig kan tiltrække kvalificerede og dygtige nye kolleger. Det er derfor en
meget stor glæde at byde velkommen til hele 2 nye lærere og en ny
børnehaveklasseleder i det forløbne år.
Et andet emne, som har ligget latent igennem de sidste mange år, er
skoledagens længde. I et forsøg på at minimere ventetiden for skolens
elever, som er afhængig af busserne, er skoledagens længde igen og igen
blevet berøvet de vigtige pauser. Ledelsen er derfor kommet med et oplæg,
som på positivsiden giver de nødvendige pauser i løbet af dagen til leg og
samtale, men på negativsiden giver lidt længere ventetider for nogle få
elever, som skal med bussen. Bestyrelse og ledelse mener dog alligevel,
det er en samlet gevinst for skolens elever og lærere med lidt længere
pauser i løbet af dagen.
Sagen om tilskud til buskort fra efteråret fandt også her i foråret sin
afslutning, og således blev det besluttet, at elever, der har over 3 km til
skole, kan søge om kilometerbestemt tilskud til buskort. Således får de
elever som har længst til skole også den største støtte. Det mener vi i
bestyrelsen er vigtigt i og med, vi er et privat alternativ til folkeskolen, hvor
eleverne ikke nødvendigvis er fra lokalområdet, men har valgt Hindholm
Privatskole af private årsager.
Vægtningen af de praktisk-musiske fag har været et emne, som igen og
igen er dukket op i diskussionen. Fra Bertel Haarder og regeringen kom der
pludselig uventet fokus på dette område, og på den måde kan man næsten
sige, at bestyrelsen og skoleledelsen blev overhalet indenom, idet
undervisningsministeriet for folkeskolens vedkommende har besluttet at

revidere de Fælles Mål, så andelen af de praktisk-musiske fag markant
forbedres.
Ligeså gælder det med IT, at undervisningsministeriet har opfordret til, at IT
ses som en del af alle fag snarere end et selvstændigt fag. Denne linie er
helt i bestyrelsens ånd, så heller ikke på dette område ønsker Hindholm
Privatskole at stå i skyggen af folkeskolen. I løbet af det kommende skoleår
vil lærere og ledelse derfor nu gå i gang med at nytænke IT og de
praktiske-musiske fag som en integreret del af hverdagen.
SFO’en trives og nyder nu godt af de seneste års investeringer i
udearealerne og et stærkt personale med Kenneth Egegaard i spidsen som
daglig leder. Seneste skud på stammen er en lille solstrålehistorie i sig
selv, nemlig en klub for 4. klasse, som i løbet af året er blevet et
tilløbsstykke.
Regnskabet viste sig sidste år at give et underskud, om end mindre end
forventet. Det var derfor bestyrelsens helt klare mål at få bedre klarhed
over økonomien, og der blev nedsat et økonomiudvalg, som sammen med
ledelsen løbende skulle vurdere situationen. Økonomien er helt overordnet
blevet bedre med næsten fyldte klasser på alle årgange. Herudover har
Jeanette Mølsted udført mange beregninger og udvist stor tålmodighed
med økonomiudvalgets nye forslag om kvartalsvis rapportering og
periodisering. Alligevel har regnskabet snydt os – heldigvis til den positive
side – så regnskabet nu udviser et overskud på næsten kr. 350.000 kr.
Likviditeten er også ekstraordinær god, så derfor har ledelse og
bestyrelsen besluttet løbende at nedbringe banklånet.
Til sidst en stor Tak til alle skolens ansatte, elever og forældre, for at I gør
en forskel og stadig vælger Hindholm Privatskole.
Pbv. Per Stenbøg

