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Fraværende: Hanne Jensen, Jan Ballegaard, Henrik Schlünzen 
 
1) Økonomi 
 - herunder info fra økonomiudvalget  
Det blev besluttet, at feriepengeforpligtelsen ikke længere skal medtages i økonomirapporterin-
gerne, da de er med til at forrykke tallene unødigt. Der er i øvrigt ingen udsving i forhold til bud-
gettet.  
 
2) Orientering om kommunalt tilskud til førskole-ordning 
Skolen har modtaget omkring 65.000 kr. fra kommunen. De er blandt andet brugt til 4 i-pads, 
covere og materialer til førskolen. Desuden bruges penge til lønudgift til ekstra personale i SFO-
en i to måneder, og nogle øremærkes til uddannelse. 
 
3) Evaluering af forældrekredsmødet den 25. april. 
Til næste år skal ordlyden til  invitationen være: Generalforsamling for forældrekredsen på 
Hindholm Privatskole. 
 
4) Orientering om tidsplan vedr. selvevaluering 
Kvalitets- og tilsynsstyrelsen er blevet orienteret om at skolen overgår til selvevaluering. De har 
kvitteret med et svar hvoraf det fremgår, at skolen senest 30. april 2016 skal lægge en selveva-
luering på hjemmesiden. 
I løbet af næste skoleår vil vi fastlægge en procedure for hvordan vi får udarbejdet en plan for 
selvevalueringen. 

 
5) Orientering om planlægning af næste skoleår 
Fagfordelingen er på plads og planlægningen er godt i gang. Nyt næste år er, at der i en perio-
de gives ekstra tid til 7., 8., 9. og 10. klasse til at behandle et aktuelt emne i en global kontekst. 
Det er et pilotprojekt, som skal evalueres efter et halvt år. 
 
6) Undervisningstilbud til elever med særlige behov (opfølgning fra sidste møde) 
Punktet blev debatteret igen og tages op i den nye bestyrelse. 
I de tilfælde hvor det skønnes at en elev har brug for IT-rygsæk, skal forældrene selv købe 
hardware, så sørger skolen for software. 
 
7) Information om ansættelse af børnehaveklasseleder, herunder fastsættelse af tidspunkt for 
samtaler og nedsættelse af udvalg 
Der har været 36 ansøgere til jobbet. Heraf indkaldes 5 til samtale torsdag den 7. juni. 
I samtalerne deltager 1 eller 2 fra bestyrelsen, 3 fra personalegruppen og ledelsen, 
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8) HP – 2022 
Personalerepræsentanterne refererede fra arbejdet med visionerne i lærergruppen og SFO-
personalet. 
 
Køreplan: 
Inden august laves en sammenskrivning af arbejdet fra de forskillige grupper. 
Der afholdes et bestyrelsesseminar fredag den 31. august fra 17-21 og lørdag den 1. septem-
ber fra 9 -16, hvor materialet analyseres. 
Dernæst sammenskrives det fx af 4 personer.  
Først i november afholdes et lørdagsseminar den 3. november, hvor visionerne skal samles, så 
de kan vedtages på bestyrelsesmødet i december. 
 
Fredag den 22. juni holdes afslutning klokken 18.00 for bestyrelsen. 
 
9) Meddelelser 

 Der er foretaget en undersøgelse vedrørende det psykiske arbejdsmiljø blandt alle ansat-
te. Den er ved at blive analyseret. 

 Elevtal: 248 og dertil 24 i førskolen. 
 

 
10) Eventuelt 
Vi skal undersøge om vi skal omlægge skolens lån 
Desuden bør undersøges om et solcelleanlæg kunne være rentabelt. 
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