Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 16. maj 2013 kl. 19

________________________________________________________________________
Fraværende: Jan Ballegaard, Helle Rasmussen og Peter Dam
1) Økonomi - herunder orientering fra sidste økonomiudvalgsmøde
• Mogens Madsen orienterede fra mødet - budgettet ser ud til at holde.
• Moms - Der er sendt noget materiale til økonomiudvalget angående mulighed for kompenserende momsbetaling - Tages op på næste økonomiudvalgsmøde, som får bemyndigelse til at beslutte om vi skal skrinlægge det eller gå videre.
• Vi er i gang med at langtidsbudgettere frem til år 2016.
2) Evaluering af forældrekredsmødet
Mødet blev afviklet efter planen.
3) Efter lockout
Mogens Olesen og Bent Lund orienterede om lockouten og om hvordan det har været for henholdsvis skolen og personalet. En følge af lockouten er, at der er fremkommet et ønske fra lærerne om at samarbejde nærmere med bestyrelsen.
Privatskoleforeningen anbefaler at man ikke tilbagebetaler skolepenge, men i stedet giver kompenserende undervisning , hvilket bestyrelsen tiltræder.
De næste to skoleår får 0. - 7. klasse en lektion ekstra i et halvt år i dansk, og en lektion ekstra i
et halvt år i matematik.
8. og 9. klasse har så mange timer, at der ikke kan lægges flere ind i det almindelige skema,
derfor vil der blive givet kompensation på anden måde.
9. - 10. klasse har i denne periode fået ekstra timer i eksamensfag.
Bestyrelsen godkender dette.
MO orienterede fra Privatskoleforeningens dialogmøde. Der vil ske en del ændringer med
arbejdstidsaftalen, og der vil komme en del nye informationsmøder om denne.
4) Procedure vedr. elevers udeblivelse fra skolen - Fortsættelse fra sidste møde.
Michael Lykkegaard Jensen vil til næste møde lave et forslag til en digital løsning.
5) Orientering om naturfagslokale
Revisorer og Skat er ved at undersøge, om vi skal momsregistreres - der kommer svar på dette
i løbet af næste uge.
Der er ved at indløbe tilbud fra håndværkere og forhandlere til projektet.
Udvalget mødes i næste uge.
6) Kostpolitik
SFO og MO udarbejder retningslinjer for en overodnet kostpolitik.
7) HP 2022 – det videre forløb planlægges
Lars Frederik og Michael laver en tidsplan for det videre forløb.
8) Meddelelser

•
•
•
•

Elevtal: 252
Bestyrelsen er inviteret til dimission den 25. juni.
Desuden er bestyrelsen inviteret til personalets sommerferieafslutning den 2. juli.
Mogens Olesen har talt med den kommende forstander for naboefterskolen. Vi bliver inviteret til den 25. maj, hvor der er åbent hus.

9) Eventuelt
IT - Der er stor udvikling på IT-markedet, Det er en del af 2022 planen
Energi - Preben har fået en forespørgsel om vi ønsker et energitjek. Det gør vi ikke, for der har
været 4 firmaer på besøg.
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