Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 30. januar 2013
_________________________________________________________________________
Fraværende: Lars Frederik Henningsen og Mette Tordrup
Helle Rasmussen er vendt tilbage, og Michael Jensen er dermed suppleant.
1) Økonomi
Skolepengerestancerne er på ca. 12 000 kr.
2) Orientering om naturfagslokale
Der vil blive afholdt et møde med lærere, bestyrelsesmedlemmer og firmaet Waldner inden det
endelige tilbud bliver udarbejdet.
Per Stenbøg er tilknyttet som byggerådgiver i forhold til andre håndværkere i forbindelse med
byggeriet.
3) Orientering om planlægning af næste skoleår
Der bliver formodentlig konflikt på vores område i forhold til den nye skolereform. Derfor anbefales at man fortsætter de aftaler, der eksisterer, hvis de er gode nok. Det gør vi.
10. klasse er ikke fyldt op endnu. Vi har annonceret og sendt materiale ud til 19 skoler i området, og vi har været i avisen og i lokal-tv.
4) Orientering fra Privatskoleforeningens ”Gå-hjem – møde”
Hanne Jensen refererede fra mødet.
Aflønning af skoleledere, forhandlingsmetoder og mus-samtaler mellem bestyrelse og skoleleder blev drøftet. Vi skal overveje en procedure på Hindholm.
Kurt Ernst gjorde klart at de private skoler skal håndtere, at der er færre elever på landsplan og
orienterede om den aktuelle overenskomstsituation, hvor en konflikt måske kan ventes.
5) Orientering om omlægning af lån
Låneomlægningen er ikke aktuel nu på grund af de faldende kurser.
Når tilbuddet udløber indhenter vi et nyt.
På næste møde tages punktet op igen.
6) HP 2022 – oplæg til bestyrelsens temadag den 2. februar.
Michael Jensen orienterede om temadagens program.
To bestyrelsesmedlemmer deltager i et fyraftensmøde med lærerne den 20. februar og fortæller
om bestyrelsens arbejde.
7) Meddelelser
• Elevtal 254
• Fra næste skoleår tildeles midler til specialelever på en ny måde: Vi tildeles et beløb til
inklusion af elever som har brug for under 12 timer, hvis det er mere, søges specielt.

8) Eventuelt
Jan Ballegaard foreslog, at vi skal oprette en Hindholm - Facebook - side. Udfordringen er nok
at vedligeholde siden. Punktet tages op igen.
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