
          
 
 
______________________________________________________________________ 
Fraværende: Lars Frederik Henningsen, Helle Rasmussen 
 

1) Økonomi 
• Skolepengerestancer: omkring 3000 kr. 
• På trods af det forventede lavere elevtal udtrykte bestyrelsen ønske om at fastholde den 

nuværende lærerstab, hvis det er muligt ved hjælp af omlægning af tjenestetid. 
 

2) Procedure vedr. elevers udeblivelse fra skolen 
MO orienterede om procedurer eller mangel på samme fra 5 andre skoler.  
Der var enighed om at transport til og fra skole er en sag mellem forældre og børn, derfor indfø-
res der ikke nogen procedure. Emnet bør tages op på forældremøder. 
 

3) Hvordan tiltrækker og fastholder vi elever på Hindholm Privatskole? 
Bestyrelsen diskuterede emnet og nedsatte et udvalg bestående af Hanne Jensen, Peter Dam, 
Jytte Rasmussen, Preben Hansen og ledelsen, som skal arbejde videre med emnet. 
 

4) Puljevalg 
MO orienterede om hvad puljetid er, og om at skolen igen næste år vælger puljen Samarbejde. 
Bestyrelsen tilslutter sig dette.  
 

5) Godkendelse af timeplan. 
Timeplanen blev godkendt og ledelsen fik tilladelse til at regulerer timeantallet i 10. klasse hvis 
der ikke kommer flere elever. 
 

6) Planlægning af forældrekredsmøde den 28. april. 
Bestyrelsen vedtog at forældrekredsmødet skal afholdes som vanligt. 
 

7) Klassekvotienten i 7. – 10. klasse 
Bestyrelsen støtter at forhøje klassekvotienten til 24 i de store klasser, hvis det er klasser, der 
kan bære det. Beslutningen tages på baggrund af, at vi har velfungerende klasser og at 24 er et 
bedre elevtal, når det gælder gruppearbejde. Desuden er der fysisk plads i klassen.  
 

8) Årsregnskab 
Årsrapporten blev gennemgået. Den sendes til de fraværende. Eventuelle spørgsmål og be-
mærkninger senest den 15. marts. 
 

8) Meddelelser 
• Elevtal: 227 
• MO orienterede om mulighed for frivillig musikundervisning – måske allerede i dette sko-

leår. 
 

9) Eventuelt 
• Bestyrelsessuppleanter kan deltage i møderne men har ikke stemmeret. 
• MO undersøger hvordan anskaffelse af pc’er håndteres andre steder. 
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