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Halvårsregnskabet blev gennemgået. Der har været afholdt møde i økonoomiudvalget, hvor hal-
vårsregnskabet blev arbejdet igennem. På grund af færre elever i forhold til budgettet og falden-
de statstilskud tegner det til at give et underskud i forhold til budgettet. 

2) Kontor-normering
MO orienterede om situationen på kontoret. På grund af et stigende arbejdspres blev det beslut-
tet at ændre koontornormeringen. Efter at Bente Gammelgaard har været ansat i en testperiode
fortsætter hun arbejdet på 16 timer pr. uge.
 
3) Vurdering af prøveresultater for 9. og 10. klasse – maj/juni prøvetermin  
Karaktererne drøftedes, især forskellen mellem standpunktskarakterer og eksamensresultater.

4) Orientering fra lønpolitikudvalget
Der har været holdt et afklarende møde i lønpolitikudvalget. Det skal holdes endnu et møde.

5) Orientering på forældremøderne om bestyrelsens arbejde – en evaluering
3 bestyrelsesmedlemmer har været rundt i klasserne for at præsentere bestyrelsesarbejdet. Ge-
nerelt er det blevet taget godt imod. Eventuelt kan det gentages, og måske udvides med at del-
tage i del af mødet.

6) Hindholm Privatskoles kompetence vedr. elever med særlige behov.
Bestyrelsen vil gerne støtte lærernes efteruddannelsesønsker, så de bedre er i stand til at
imødekomme de fremtidige udfordringer.

7) Tysk som obligatorisk fag på Hindholm Privatskole
Emnet blev drøftet.

8) Hindholm 2022
Til  bestyrelsesmødet den 15. december skal alle have forberedt sig til en brainstorm om Hind-
holm Privatskole 2022.

9) Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder 
Ifølge Privatskoleforeningen kan suppleanter godt deltage i bestyrelsesmøder, dog er det vigtigt
at de skriver under på at de har tavhedspligt på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer. Beslutningen bør med i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen vedtog at supplean-
terne kan deltage i møderne. Suppleanterne modtager en dagsorden uden bilag.
 
10) Orientering fra formanden
Lars Frederik Henningsen orienterede fra Formandskurset, Formand på en knivsæg. Der blev
orienteret om Privatskoleforeningen, udarbejdelse af dagsorden og udvekslet ideer om arbejdet.
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Desuden taltes om bestyrelsens arbejde kontra ledelsens. Formandens forhold til pressen blev
også omtalt. Andre emner var bestyrelsesmedlemmers inhabilitet, tavhedspligt og lønforhandlig.
Nyt emne: etablering af en børnehave på skolen? Punktet skal tages op senere, måske under
2022-punktet.

11) Meddelelser
• Elevtal: 244
• Offentligt informationsmøde den 2. november.
• Forsikringstilbud fra TopDanmark er indhentet og vil blive set igennem.

12) Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt
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