Bestyrelsens beretning - skoleåret 2009/10
Skoleåret 2009/10 er endnu ikke helt bragt til ende, men skoleåret har budt på mange
spændende opgaver og udfordringer for alle her på skolen.
Vinteren stak efter mere end 14 år sit ansigt frem, endda så meget at søen frøs til. Der er
vel ingen af skolens nuværende elever, der har oplevet at søen var ”åben” for publikum.
Det var da også sjovt at høre, hvordan børnene gik op i nedtællingen til åbningsdagen.
Bestyrelsens år har igen været meget konstruktivt, og mangt og meget er blevet grundigt
bearbejdet og vurderet. Bestyrelsen konstituerede sig i august med Hanne Jensen som
næstformand og Lars Frederik Henningsen som formand, ligesom der blev nedsat nogle
udvalg. Et af disse udvalg er økonomiudvalget som sammen med skolens ledelse har
holdt et vågent øje med skolens økonomi. Økonomien er selvfølgelig som alle steder
vigtigt at følge tæt, da vi på ingen måde ønsker at tære på skolens reserver. En skole som
Hindholm Privatskole skal ikke være nogen pengemaskine, men et lille fornuftigt overskud
stiles der efter fra bestyrelsens side. Det er da også meget vigtigt, at vi sætter til side, så vi
i fremtiden kan foretage de investeringer, der er påkrævet for at drive skolen videre i tråd
med samfundet omkring os. Her tænkes f.eks. på den IT- investering, som pressede sig
på gennem skoleåret. Integreringen af IT i undervisningen sætter i højeste grad krav til
både elever og lærere, men også hardware er vigtigt. Det var selve fundamentet for denne
udvikling vi købte, da vi investerede i et nyt trådløst netværk. Investeringen er af en
betragtelig størrelse, men indeholder også utroligt mange muligheder, bl.a. streaming af
video direkte fra nettet, mange opkoblede på samme tid o.s.v. Nu når fundamentet er
sikret, er det bestyrelsens ønske, at vi bygger videre, så skolen tilbyder IT på lige linje med
hvad der bliver forventet af fremtidens elever og forældre samt verdenen udenfor HP’s
trygge rammer.
Hvordan overlever Hindholm Privatskole? Ja, det er netop en af de ting som af flere
omgange er diskuteret i bestyrelsen gennem de senere år. Bestyrelsen har nedsat et
udvalg, som så flot hedder " udvalget vedr. HP’s fremtid". Udvalgets opgave er at komme
med input til bestyrelsen om, hvordan de ser HP skal agere for, at der også i fremtiden
skal være skole her på stedet. Det har allerede givet anledning til debat i bestyrelsen og
synlighed er blevet nævnt - HP's synlighed i forhold til egnen og særligt tilflyttere. Men når

vi nu taler om synlighed, har vi også som forældre en forpligtigelse: Vi er og skal være
ambassadører for skolen. Det er vores pligt at tale godt om skolen, sørge for at andre får
en interesse for skolen, så vi også i fremtiden kan glæde os over fyldte klasser på alle trin.
I den forbindelse vil jeg gerne sige en tak til alle forældrene for jeres virke som
ambassadører for skolen.
Hindholm Privatskole er en af de såkaldte frie skoler, og vi har absolut vores rolle at
udfylde, men rammerne for at drive frie skoler vil med sikkerhed blive indsnævret i årene
der kommer. Statstilskuddet udgør selve grundlaget for at drive en skole som HP, og
netop statstilskuddet vil formentlig blive justeret i takt med at statens økonomi konstant
beskæres. Der vil derfor uden tvivl blive tale om, at HP skal skaffe mere og mere økonomi
fra "alternative" kilder, og her udgør forældrebetalingen en del. Ikke at vi ønsker at justere,
men der vil i fremtiden uden tvivl blive mere pres på skolens indtægter. En anden ting er
størrelsen af klasserne. Enhver ekstra elev hjælper også i forhold til den samlede
økonomi. Bestyrelsen og ledelsen vil blive stillet i nogle situationer, hvor der må træffes
beslutninger, som nødvendigvis ikke vækker begejstring.
Der er også i løbet af året blevet udarbejdet er ny lønpolitik, som sikre at personalet på
Hindholm Privatskole har nogle gode rammer for deres virke her på skolen. Det er en
fornøjelse at kunne konstaterer, at skolens elever absolut ligger i den gode ende med
deres faglige kundskaber, og at de derudover også bliver formet som mennesker er endnu
et særkende for HP. Der skal her lyde en stor tak til lærerkollegiet for jeres daglige indsats
her på stedet.
En anden ting som dagligt glæder, er skolens rammer, både bygninger og udenoms
arealer. Det er sjældent at finde skoler, hvor tingene bliver holdt, så alt fungerer, og alt ser
indbydende ud. Når vi nu taler om at vores børn forlader HP som hele mennesker, er
netop dette også en af de ting som, de vil have med sig i rygsækken. En stor tak til
pedeller, rengøring samt kontorpersonalet.
Når nye forældre, som ikke kender HP, skal vælge ny skole er der selvfølgelig flere
parametre der spiller ind, men en af de vigtige er SFO'en. Det er vigtigt, at SFO'en er en
integreret del af skolen og også fungerer som sådan. At der så også blive budt på
hjemmebag er jo helt i særklasse. En stor tak til alle i SFO'en.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til skolens ledelse for at navigerer HP
sikkert fremad. Det er en fornøjelse for en bestyrelse at have en så kompetent ledelse. Det
giver ro for den fremtidige udvikling af HP. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke
Mogens Olesen og Lene Lykke for et supergodt samarbejde og for Jeres engagement for
Hindholm Privatskole.
Til sidst vil jeg da også gerne takke bestyrelsen og vores tilsynsførende for et godt
samarbejde gennem bestyrelsesåret. Bestyrelsen er fornuftigt sammensat, også så
meningerne brydes og det er jo netop når det sker, at nye initiativer kan opstå. Tak for
samarbejdet i året der er gået.
P.b.v.
Lars Frederik Henningsen

