Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 26. september 2012
__________________________________________________________________________
Fraværende: Alle var til stede
1) Økonomi – herunder gennemgang af halvårsregnskab
Der er ikke store afvigelser i forhold til budgettet.
Der er indhentet et lånetilbud, som kan aktiveres hvis det er fordelagtigt. Økonomiudvalget har
hjemmel til at beslutte om det skal gøres, og til at fremskynde indkøb fra næste års budget.
2) Orientering om etablering af solcelleanlæg
Firmaet AA Danmark har lavet et tilbud til skolen som dækker skolens forbrug. Det drejer sig om
en investering på 885 000 kr. På 6-7 år vil pengene være tjent hjem igen. Rent økonomisk vil
det hvile i sig selv.
Skolens strømforbrug kan sænkes ved at ændre på lyskilderne, det skal også undersøges.
Bestyrelsen vil hente et ekstra tilbud hjem. Preben, Jan og Mogens går videre med sagen.
3) Parkeringsforhold - Undersøgelse af parkeringsmuligheder i tilfælde af, at vi ikke længere
kan benytte nuværende plads.
Punktet blev drøftet og der er indhentet overslag på hvad det koster at etablere en ny parkeringsplads.
4) Orientering om nyt naturfagslokale
To firmaer vil komme med forslag til nyt lokale foruden det tidligere tilbud fra et tysk firma.
Der er nedsat et udvalg bestående af lærere, bestyrelsesmedlemmer og Per Stenbøg (byggerådgiver), som skal til Holbæk Realskole og se deres nye lokale.
5) HP 2022 - Evaluering af temamøderne den 31. august og 1. september samt aftaler om det
kommende arbejde.
Gode dage med mange debatter. Lars Frederik og Preben arbejder videre med materialet som
oplæg til bestyrelsesseminaret den 3. november kl. 9 til 12..
6) Indførelse af ”egen computer” i flere klasser.
Vi fortsætter implementeringen af elevcomputere i 5. og 6. klasse, således at 6. klasse skal have computere 1/1 2013, og 5. klasse pr. skolestart august 2013. Pr. august 2013 skal elever fra
5. klasse og opefter altså have computer.
7) Lukket punkt
8) Meddelelser – herunder mødetidspunkt for dette skoleår
• Næste møde er den 29. oktober, og der udsendes mødedatoer for hele året i løbet af
næste uge
• Elevtal: 251
• Der har været problemer med sprog og adfærd generelt i et par af de mindre klasser.
Problemerne er taget op af lærerne og på forældremøder. Fra skolens side er der lagt
planer for hvordan problemerne løses. I tilfælde af problemer mellem enkeltelever opfordres forældrene til at kontakte hinanden for at få konflikten belyst og løst.
Allerede nu mærker vi en bedring.

9) Eventuelt
Der er ikke altid nok plads i det nye cykelskur, der skal holdes øje med det.
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