Hindhollm Privatskkole

Referrat af beestyrelsesmøøde

onsddag den 8. februar 22012
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Fraværend
de: Jan Balllegaard
mi
1) Økonom
Årsregnska
abet er færd
digt. Økono
omiudvalgett mødes ons
sdag den 22
2. februar kkl. 8.00 for at
a gennemg
gå det.
ering om SS
SP- arrange
ementer
2) Oriente
Vi har muliighed for at trække på SSP-perso
onalet fra ko
ommunen till at lave arraangemente
er for skolen
n.
Hanne Jen
nsen og Pre
eben Hanse
en kontakterr Lisa Andre
easen, som er lærerreppræsentant, for at forbe
erede
et evt. arra
angement.
edelse af Forældrekre
edsmøde
3) Forbere
Udover de sædvanlige
e punkter skal der værre valg af tilsynsmodel og vedtæg tsændringe
er i den forbindelse.
4) Plan forr etablering
g af nyt fys
sik-natur/te
eknik/biologi-lokale
Der nedsæ
ættes et udvvalg beståen
nde af ledellse, lærere og bestyrelsesmedlem
mmer til at udarbejde en
n
tidsplan og
g følge proje
ektet. Fra be
estyrelsen d
deltager Jan Ballegaarrd og Peter Dam.
per for ans
sættelse aff personale
e
5) Principp
Princippern
ne for ansæ
ættelse blev drøftet.
Som udgan
ngspunkt be
estræber vi os på at an
nsætte uddannede vika
arer i længeere forløb, men
m i det en
nkelte
tilfælde vurrderer ledellsen, hvad der
d er den b
bedste helh
hedsløsning.
kole 2022-p
plan
6) Hindholm Privatsk
else af foræ
ældresemin
nar, der afh
holdes den 29. marts
- herunderr forberede
Den overordnede plan
n er, at elev
ver, lærere o
og forældre skal komm
me med inpuut til bestyre
elsen, som derefd
bejde ideern
ne sammen
n til en visio n. De ældstte elever arbejder medd det i skolen.
ter skal arb
Aftenens p
program: Fø
ørst en intro
oduktion, de
erefter spisn
ning fulgt af gruppearbeejde.
Introduktio
onsgruppe: Peter,
P
Moge
ens, Preben
n og Hanne
e.
7) Meddele
elser
Der har væ
æret informa
ationsaften for den kom
mmende 10
0. klasses ellever, pt. err der 13 inte
eresserede elever.
8) Eventue
elt
Ingen punkkter under eventuelt.
e
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asmussen
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Peterr Dam

_____________
_____
H
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sen
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_______
Preben H
Hansen

_________
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Lars Frede
erik Henningsen

_____________
____
Moggens Mads
sen

