Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 12. juni 2009
__________________________________________________________________________
Dette bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af skolekredsmødet, og eneste punkt på
dagsordenen er meddelelser.
Meddelelser:
•

Næste års elevtal: 230 (22 i 10. klasse, en ekstra (omgænger) i 5. klasse og 2 ledige
pladser i 1. klasse).

•

Der er indkøbt ny videoprojektor til Fællessalen i bygning E, da det ikke kunne betale sig
at få repareret den gamle. Ekstra udgift i forhold til budget 5.000 kr.

•

Der investeres ca. 15.000 kr. til bogregistrering af taskebøger. Det er et mere tidsvarende
system til at administrere skolens taskebøger med. Registrering af bogbestanden
foretages i sommerferien.

•

Vi er tæt på at indgå en aftale om leje af Fuglebjerghallens hal A til 7. og 8. klasse næste
skoleår. Ekstraudgift ca. 4.000 kr. Samtidig er der indgået aftale om brug af Hindholm
Efterskoles bevægelsessal.

•

Annonceringen af de nye ringetider har medført henvendelser fra en del forældre, ca. 30.
De fleste busproblemer kan løses med rimelig ventetid og tidspunkt for hjemkomst. 5
elever har problemer, som vi ikke umiddelbart kan finde en løsning på.
Næstved Kommune har netop meddelt, at den ændring af rute 836, som vi har fået stillet
i udsigt og som løser en del problemer, måske først træder i kraft januar 2010. Hvis det
bliver tilfældet er det sandsynligt, at forlængelsen af skoledagen først træder i kraft fra
skoleåret 2010/2011. Vi har endnu engang forsøgt at argumentere for at ændring af
busruten træder i kraft i forbindelse med det kommende skoleår. Onsdag den 17. juni
forventer vi at høre nyt fra kommunen, hvorefter vi kan træffe den endelige afgørelse.
Denne meddeles straks via ForældreIntra.
Hvis de nye ringetider træder i kraft foreslås det, at muligheden for ventetid kombineres
med tilbud om lektiecafé for alle fra 4. klasse og opefter i en forsøgsperiode frem til jul.
SFO – tiden berøres også af den forlængede skoledag, da eleverne kommer senere ned
i pasningen. Den ekstra tid bruges til nye aktiviteter og udvikling.

•

Der blev orienteret om møde med konsulent fra UNI-C vedrørende omlægning af skolens
IT-system.
Der indhentes tilbud fra tre firmaer på totalløsning. Bestyrelsen tager stilling til de
afgivende tilbud.
Allerede nu ønsker vi at etablere fiberforbindelse til skolen (udgift ca. 30.000 kr.).

•

MO orienterede om situationen vedrørende støttetimer til en elev i kommende 2. klasse.

•

Lars Frederik Henningsen og Kennet orienterede om, at de har søgt om at få del i LAKmidlerne til etablering af multibanen, men fået afslag.

Bestyrelsen indstiller at bogregistreringen og fibernetnedgravningen påbegyndes. Der skal
laves et overslag over udgifter i forbindelse med skoledagsudvidelsen.

