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Fraværende:  Helle Rasmussen, Jytte Rasmussen, Hanne Jensen deltog fra punkt 4 
 

1) Konstituering efter det ekstraordinære forældrekredsmøde  
Til bestyrelsen valgtes Mogens Madsen. Som 1. suppleant valgtes Preben Hansen og Peter 
Dam. Konstitueringen fortsætter uændret. 
 

2) Økonomi 
Skolepengerestancer ca. 6000 kr. 
 

3) Transporttilskud – Bilag 1, MO  
Der sker en efterregulering til de elever der har søgt, således at transporttilskuddet hæves med 
35 kr. pr. km, da det tildelte befordringstilskud ikke er anvendt fuldt ud.   
 

4) Orientering om undervisningsmiljøundersøgelse 
Undervisningsmiljøundersøgelsen blev gennemgået. Resultatet kan ses på hjemmesiden. 
 
5) Procedure ved elevers udeblivelse fra skolen. 
Vi undersøger hvordan andre skoler håndterer problemet. Punktet tages op på næste møde. 
 

6) Hvordan tiltrækker og fastholder vi elever på Hindholm Privatskole? 
Bestyrelsen havde en god debat og vil arbejde videre på hvordan man kan indhente inspiration 
til arbejdet med fremtidens Hindholm Privatskole. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 

7) Meddelelser 
• Elevtal: 227 
• Elevtal næste skoleår: Der er pt. 18 indmeldelser til børnehaveklassen. Ang. 10. klasse 

er der 7 af vores egne elever skrevet op, og MO har aftalt indmeldelsessamtaler med 8 
udefrakommende elever. 

• Bygning C er blevet malet og bliver udlejet fra midten af februar måned. 
• Vi arbejder på at finjustere vores procedure vedrørende aflysning i fx i forbindelse med 

snevejr. 
• Den 28. april er der skolekredsmøde. Af næste månedsbrev vil fremgå at seneste frist for 

aflevering af forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen/skolen i hænde senest den 1. 
marts. 

• Morgenpasningen er startet og der er mellem 2 og 6 elever til stede. 
• Det trådløse netværk er etableret. Når der er installeret software fra Uni-C forventes net-

værket at fungere perfekt. 
 
8) Eventuelt  
Der var ikke noget under eventuelt. 
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