Hindholm Privatskole

Referat af Forældrekredsmøde
Mandag den 27. april kl. 19.00
__________________________________________________________________________
Fremmødte: Udover skolens ledelse, bestyrelsen samt tilsynsførende var der 6 personer fra
forældrekredsen.
Referent: Hanne Jensen
1) Hans Sejersbøl blev valgt som dirigent.
a) Hans Sejersbøl konstaterede at forældrekredsmødet var rettidigt indkaldt.
b) Lene Lykke og Jeanette Mølsted blev valgt som stemmetællere.
2) og 3) Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af regnskab blev slået sammen til et
punkt. Bestyrelsens beretning blev fremlagt ved formand Per Stenbøg og regnskabet blev fremlagt ved Jeanette Mølsted.
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2008-2009
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 tema-aften 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 vente-

tider 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 praktiskmusiske 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 Egegård 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 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. 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

.
Kommentarer til bestyrelsens beretning samt regnskab:
Hvad har givet anledning til udvidelse af skoledagens længde?
Svar : Pauserne er over år blevet mindre i takt med at bustider er omlagt. Dette har nu ført til
øget stressfaktor pga. meget korte pauser mellem timerne, hvilket betyder, at der næsten ikke er tid til toiletbesøg, samtale med øvrige lærere og for børnenes vedkommende mindre
tid til spisning og leg. Ledelse og bestyrelse har derfor vurderet, at en forøgelse på totalt 20
min. på dag gives godt ud for både lærere og elever. Dermed skal børnene heller ikke sidde
på nåle for at nå busserne.
Forældrekommentar: Håber at der ved forøgelse af dagens længde også tages hensyn til fritimer, således at disse vidt muligt lægges i ydertimerne, så børnene i stedet kan få tidligere
fri.
Forældrekommentar: Sidste år blev PBS indført bl.a. for at få bugt med tilgodehavende på
skolepenge, men synes stadig at tilgodehavende ser stort ud?
Svar: Tilgodehavender dækker også andre poster. Tilgodehavende pr. 31/12 2008 for skolepenge var 8.000,- mod 25.000 i 2007. Så det har hjulpet. Ved sidste bestyrelsesmøde i april
2009 var tilgodehavendet helt nede på 300 kr.
Forældrekommentar: Hvordan ser det ud med saldo på konto til brug for legeplads?
Svar: Der er pt. 130.000,- som er øremærket til legeplads. Det er udvalgets mening at arbejde for en multibane til ca. 250.000,- Resten af pengene søges rejst ved fondssøgning mv.
men for nærværende vides det ikke, hvor mange penge der bevilges fra fonde mv.
Forældrekommentar: Sparet 10% på undervisning hvilket umiddelbart virker som meget? –
glad for at pauser bliver længere – ser det som en fordel for børnene.
Svar: IT-udstyr, som blev afskrevet i 2008.
Beretning samt regnskab taget til efterretning.

4) Budget gennemgået ved Jeanette Mølsted
Gav ikke anledning til kommentarer og taget til efterretning.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter slået sammen til ét punkt
Per Stenbøg er på valg og træder ud.
Lars Frederik Henningsen er på valg og genopstiller.
Ulla Gerner er ikke på valg, men vælger at afgå fra bestyrelsen da hun fra sommerferien ikke længere har børn på skolen. Ulla mangler et år af sin bestyrelsesperiode.
Bent Lund er medlem af bestyrelsen men pt. suspenderet pga. fastansættelse på skolen.
Det blev derfor besluttet at vælge 2 bestyrelsesrepræsentanter for 4 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år og 2 suppleanter som vælges for 1 år ad gangen. Såfremt Bent Lund fortsætter
som ansat på skolen, går 1. suppleanten ind i bestyrelsen i stedet for Bent Lund.
Følgende blev valgt:
Lars Frederik Henningsen for 4 år
Hanne Jensen for 4 år
Jan Ballegård for 1 år som bestyrelsesmedlem
Mogens Madsen for 1 år som 1. suppleant
Jette Harder for 1 år som 2. suppleant

5) Tilsynsførendes beretning v/Poul Schelde
Beretning om tilsyn på Hindholm Privatskole
27. april 2009.
Tilsynsførende ved Hindholm Privatskole er Poul Schelde Hansen.
Tilsynet er foretaget iflg. Lovbekendtgørelse nr. 665 af 27. juni 2005. Bekendtgørelse af lov om friskoler og
private grundskoler m.v.
Iflg. bekendtgørelsen skal den tilsynsførende sikre at følgende overholdes.
•
•
•
•
•

At undervisningssproget er dansk
At skolens undervisningstilbud står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
At føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.
At føre tilsyn med naturfaglige, humanistiske og praktisk musiske fag.
At føre tilsyn med at skolen overholder kravet i loven om at forberede eleverne til at leve i et samfund
Med frihed og folkestyre.

Tilsynet på skolen har i 2008 – 2009 bestået af.
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Tilsynsmøde med skolens formand, Per Stenbøg og skoleleder Mogens Olesen med generel orientering
om årets gang på skolen, skolens drift, undervisningen og personalesituationen.
Gennemsyn af prøveprotokoller fra 9. og 10. klasses eksamen juni 2008.
Læsning af bestyrelsesreferater, Hindholm Nyt og årsskrift.
Informationssøgning via hjemmesiden.
Deltagelse i bestyrelsesmøde efteråret 2008.
Deltagelse den 28. oktober 2008 hvor skolen inviterede alle interesserede til informationsmøde om skolen vedr. skolens målsætning, undervisning, pædagogik, dagligdag, 10. klasse og SFO. Der var godt
frem møde og interesserede forældre og elever til 10. klasse var stærkt repræsenteret.
Tilsyn på skolen den 9. december 2008, hvor undervisningen blev fulgt i 3. klasse i 3 timer. I første time
havde klassen historie, hvor emnet var menneskets anvendelse af dyr til krigsførelse gennem tiden. Her
efter var der 2 sammenhængende dansktimer hvor der blev gennemgået grammatik – brugen af navne
ord – en/et – osv. Herefter læsning i 20 min. Eleverne har som hjemmeopgave at læse 20 min hver dag.
Jeg deltog herefter i en specialundervisningstime hvor 3 elever fra 3-4 klasse fik specialundervisning i
læsning og skrivning. Undervisning foregik med oplæsning sammen med læreren opfulgt af en opgave
som skulle løses på computer, og opgaven her var en læseopgave/forståelse med spørgsmål til det læste.
Jeg fulgte 5. klasse i en times engelsk og var lidt imponeret over, hvor gode de er til at forstå og tale engelsk. Eleverne gav udtryk for, at de var glade for at lære engelsk.

•
•

•
•
•

•
•

5. klasse havde herefter matematik, hvor der blev undervist i hvordan man fandt frem til arealet af forskellige figurer.
Jeg fulgte herefter 8. klasse i dansk. Klassen øvede på et skuespil/julespil der omhandlede den globale
opvarmning. De havde selv fået ideen og skrevet manuskriptet. Oprindeligt skulle stykket have været ganske kort – men det havde udviklet sig, og der var nu gang i produktion af kulisser m.v.
Stykket skulle opføres for resten af skolen og for forældre til juleafslutningen. Jeg fik en kopi af manuskriptet og overværede en prøve med den Afskyelige Snemand, Onde Nisser, Gode Nisser og Bedstemor, hvor
global opvarmning, Co2, ozonlag, polerne og smeltning af is og snemand blev taget under behandling. En
flok meget engagerede og positive unge mennesker med en rigtig god stemning der hyggede sig i hinandens samvær.
Deltagelse i julefesten den 11. december.
Tilsyn på skolen den 4. februar 2009, hvor jeg fulgte børnehaveklassen, l. og 2. klasse, der indøvede
skuespillet, Stadsmusikanterne fra Bremen.
Samfundsfag med 8. klasse med emnet: Politiske mål og midler – et spil om magt. Eleverne havde i en
tidligere lektíon fundet frem til hvilket politisk parti de ville tilhøre, og de var nu engageret som medlemmer af Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. I de årlige budgetforhandlinger
viser det sig, at der er penge tilovers i kommunen. Hvad skal pengene bruges til.? Der har været en undersøgelse i kommunen om borgernes ønske og man er kommet frem til 12 indsatsområder som borgerne ønsker kommunen skal opfylde, men der er desværre kun råd til opfylde 3 af ønskerne. Elevernes
opgave var nu at repræsentere deres parti og finde frem til 3 ønsker som de mente var de vigtigste og
som de kunne argumentere for over for de øvrige partier. Der blev diskuteret livligt, men det endelige byrådsmøde
med debat og vedtagelse af de 3 ønsker blev grundet tidspres udsat til samfundsfagstimen mandag i uge
8, så den endelige debat og afgørelse overværede jeg desværre ikke. Der blev dog foretaget en personlig afstemning uden hensyntagen til politisk ståsted, og her blev der hurtigt enighed om 3 indsatsområder.
Musik med 2. klasse, der øvede sig til årets koncert.
Natur og teknik med 4. klasse.
Det vurderes, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk står mål med hvad der kræves
i folkeskolen, ligesom skolens samlede undervisningstilbud – set ud fra en helhedsvurdering – står mål med
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Det vurderes også, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed
og folkestyre, og at man gør meget for at bibringe eleverne forståelse for de sociale sammenhænge i vores
samfund.
Der er en god stemning og tone mellem skoleleder, bestyrelse, lærere og elever. Der er en god ro på skolen, og det er mit indtryk ved samtale med forældre både på skolen og i andre sammenhænge, at der er god
opbakning til skolens ledelse og lærere, ligesom der er rigtig god opbakning til alle skolens arrangementer.
Tilsynet/undertegnede kan erklære, at skolen overholder de krav der iflg. lovgivningen stilles til en privatskole.
Poul Schelde Hansen
Tilsynsførende

6) Indkomne forslag
Ej kommet nogen
7) Evt.
Det blev konstateret, at der burde have været indkaldt til valg til tilsynsførende sammen med
indkaldelse og dagsorden, da Poul Schelde har siddet i 4 år. Der er desværre sket en fejl og
der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Tak til Ulla Gerner og Per Stenbøg for deres indsats i bestyrelsen med opfordring til, at Per
stiller op til bestyrelsen igen efter endt orlov.
Hans Sejersbøl takkede for god ro og orden.

