Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 11. marts 2013 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Mikael Løkkegaard
1) Økonomi - herunder:
 Orientering om årsregnskabet.
 Ledelses- og bestyrelseskommentarer til årets resultat
 Ledelsens erklæring – mål og indsatsområder

Med små justeringer blev ledelses- og bestyrelseskommentarerne godkendt.
Økonomiudvalget mødes for at følge op på budgettet.
2) Orientering om omlægning af lån - herunder beslutning om, hvordan underskriftsproceduren
for hjemtagelse af det nye lån skal være.
Der er indhentet et nyt lånetilbud. Bestyrelsen giver Lars Frederik Henningsen og Mogens Madsen fuldmagt til at skrive under på en fastkursaftale når kursen er over 99.
3) Orientering om naturfagslokale.
Der blev orienteret om arbejdet, og det skrider planmæssigt frem.
4) Orientering om undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø.
Generelt er eleverne godt tilfredse med at gå her, men et problem er, at der mellem eleverne er
konflikter, som blandt andet forårsages af grimt sprog. Det vil der blive arbejdet med.
5) Handlingsplan ved en evt. lockout
Bestyrelsen besluttede at eleverne fra 5. klasse og opefter ikke kommer på skolen hvis der bliver lockout. Eleverne fra 0. til 4. klasse kan komme på skolen hvis det er nødvendigt og blive
passet af et forælder-/bedsteforældrekorps hvis der melder sig forældre nok. Der skal være 10
hver dag. Via Intra orienteres nærmere om tilmelding. Der vil ikke blive undervist.
6) Planlægning af forældrekredsmødet den 24. april
Senest den 1. april kan der modtages punkter til dagsordenen til mødet.
7) HP 2022 – det videre arbejde.
Nogle bestyrelsesmedlemmer har deltaget i et af lærernes fyraftensmøder og fortalte om lærernes udviste engagement, som lover godt for det videre arbejde. Næste trin er at lærerne skal gå
i dybden med udvalgte punkter.
Lars Frederik Henningsen og Mikael Løkkegaard Niels arbejder videre med stoffet.
.
8) Meddelelser

9) Eventuelt
Der var ingen emner under eventuelt.
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