Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 24. august 2011

__________________________________________________________________________

Fraværende: Kennet Egegaard
Jeanette Mølsted deltager i punkt 3 og 4.

1) Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Frederik Henningsen som formand og Hanne Jensen
som næstformand.
Økonomiudvalg: Lars Frederik Henningsen, Hanne Jensen, Mogens Madsen, Helle
Rasmussen.
Lønudvalg: Lars Frederik Henningsen og Hanne Jensen
2 Orientering om skolestart, elevtal mv.
MO orienterede om skolestart med 244 elever og en ny lærer. Det har været en fin start.
3) Økonomi – herunder gennemgang af halvårsregneskab
Jeanette Mølsted gennemgik halvårsregnskabet. Jeanette laver en specificeret liste over
afvigelser i forhold til budgettet.
Desuden blev regnskabsanalysen fra BDO gennemgået. Der er ikke store afvigelser i forhold til
sammenlignelige skoler.
4) Tidsplan for budgetlægning 2012.
Jeanette Mølsted og Lene Lykke tager på budgetseminar den 5. oktober. I starten af november
afholdes et økonomiudvalgsmøde hvor budgettet behandles 1. gang.
5) Personalenormering på kontoret.
Jeanette orienterede om arbejdsgange og arbejdsbyrder på kontoret. Der blev ikke taget nogen
endelig beslutning om den endelige arbejdsfordeling.
6) Lønpolitik. Lønpolitikudvalget mødes og diskuterer den fremtidige lønpolitik.
7) Bestyrelsens deltagelse i forældremøder
Lars Frederik har lavet et forslag til en præsentation som kan vises til forældremøder. Så vidt
muligt vil to bestyrelsesmedlemmer deltage i møderne fra 0. – 7. klasse og præsentere
bestyrelsesarbejdet.
8) Fremtidige emner, som bestyrelsen skal arbejde med.
Bestyrelsen vil arbejde med globalisering /udveksling. Desuden skolens image og profil.
9) Datoer for kommende bestyrelsesmøder
28. september. Mogens og Lars Frederik lægger resten af årets møder fast.

10) Meddelelser
Lars Frederik Henningsen har tilmeldt sig et kursus om bestyrelsesformandens arbejde.
Mogens og Lene tager på workshop om ledernetværk den 13. og 14. september
Kennet, Mogens og Lene tager den 15. september på temadag om forandring og ledelse.
Lene Lykke har opsagt sit lejemål til den 30. oktober. Der er ikke konkrete planer om ny
anvendelse af lejligheden.
Skolen ligger pænt i den rangering af skoler, der er offentliggjort for nylig.
Vi annoncerer i Slagelse Hallen på storskærm.
Lærerne skal på mandag have det første af fire fyraftensmøde på 3 timer hvor de bl.a.
skal gå i gang med selvevaluering og diskutere et pædagogisk emne. Denne gang er det
drenge- pigeproblematikken.
Før-skolearbejdet skal beskrives så vi evt. kan søge tilskud.
11) Eventuelt
På næste møde skal vi diskutere suppleanternes rolle i bestyrelsen.
Økonomiudvalget skal mødes den 26. september ang. regnskabsopfølgning pr. 31. august.

_______________
Helle Rasmussen

________________
Peter Dam

________________
Jan Ballegaard

.

______________
Preben Hansen

______________________
Lars Frederik Henningsen

__________________
Hanne Jensen

_______________
Mogens Madsen

