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Fraværende: Hanne Jensen, Jan Ballegård, Michael Petersen 
 

1) Økonomi  
I midten af august afholdes et økonomiudvalgsmøde. 
På lærersiden har der været gang i besparelser som følge af at vi bliver en lærer mindre næste 
år. Det er gået godt. 
 

2) Orientering om besparelser 
MO orienterede om regeringens påtænkte tilskudsnedsættelse på 1 % pr. år. For vores skole vil 
det betyde ca. 100.000 kr. i 2011, 200.000 kr. i 2012 og 300.000 kr. i 2013.  
Der blev diskuteret, hvordan vi kan imødegå dette, og både klassekvotienter, skolepengeforhø-
jelse, orienteringsmøde og spørgeskemaundersøgelse blev nævnt og vil indgå i det videre ar-
bejde med budgetterne.  
 

3) Befordringstilskud  
Befordringstilskuddet fra staten bortfalder formodentligt fra den 1. januar 2011. Skolens tilskud 
til befordring kan blive reguleret i henhold hertil.  
 

4) Elevcomputere på Hindholm Privatskole  
Bestyrelsen vedtog at informationsskrivelsen om elevcomputere skal sendes ud. Det sker med 
månedsbrevet omkring 1. juli. 
 

5) Orientering fra udvalget vedr. HP’s fremtid 
Udvalget har primært arbejdet med synlighed især i forhold til børnehaveklassen og 10. klasse. 
Følgende tiltag er aftalt: 
 
1) Børnehavebørn i området inviteres til generalprøve på julespillet 
 
2) De kommende 20 elever til børnehaveklassen, ventelistebørn samt egen indskoling (0. – 2. 
kl.) inviteres til generalprøve på koncerten i februar. 
 
3) Primo næste skoleår sender vi brev til alle på venteliste for at få oplyst e-mailadresse. Heref-
ter udsender vi månedsbrev + div. invitationer. 
 
4) Folder: Der laves en enkelt side om børnehaveklassen, som henviser til skolens hjemmeside. 
Her skal laves en beskrivelse af børnehaveklassen og evt. indskolingen. (Efteråret) 
 
5) På hjemmesiden laves et menu-punkt, hvor elever og forældre udtaler sig om skolen. (Efter-
året) 
 
6) På hjemmesiden laves en fotorundtur på skolen, der viser lokaler, udeområder og aktivitet. 
(Efterår) 
 
7) På hjemmesiden laves et menu-punkt hvor årets gang i klasserne beskrives evt. med links til 
fotos. (Efterår) 
 
8) Generel opdatering af hjemmesiden 
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9) Folder om 10. klasse sendes til UU-vejlederne og til skolerne omkring os. (Ultimo 2010) 
 
10) Vi forsøger at få et møde med UU-vejlederne, hvor vi informerer om mulighederne i 10. 
klasse på HP. 
 
6) Multibane  
Bestyrelsen vedtog at igangsætte købet og opsætningen af multibanen inkl. belægning. Banen 
finansieres af legepladskontoen.  
 
7) Tilbud fra Danske Bank  
Tilbudet er ikke umiddelbart attraktivt nok. På økonomiudvalgsmødet medio august tages punk-
tet op igen. 
 

8) Meddelelser 
Der har været afholdt møde for de kommende 10. klasser. Det tegner godt. 
 
9) Eventuelt 
På næste bestyrelsesmøde tages et billede af bestyrelsen til ophængning på gangen i A. 
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