Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 29. januar 2014 kl. 19
__________________________________________________________________________
Fraværende: Mette Tordrup, Peter Dam
1) Økonomi
Skolepengerestancerne beløber sig til ca.13 000 kr. Derudover er der et par sager, der går til
inkasso.
2) HP2022 – tilbagemelding fra udvalgene
IT-udvalget har haft møde og har fokus på følgende punkter:
• At der udarbejdes plan over skolens IT udstyr samt at der oprettes procedure for vedligeholdelse af disse.
• At der udformes arbejdsgange for udredning af IT-mæssige udredninger i dagligdagen
• At der laves retningslinjer for brug af internt/eksternt IT personale
• At den mest optimale softwareløsning for elever, skolens personale og ikke mindst undervisningen defineres
• At der udarbejdes en beskrivelse over det ønskede uddannelsesniveau for lærere samt
den øvrige del af skolens personale
• At der lægges en plan for opnåelse af det definerede uddannelsesniveau
• At det undersøges hvorvidt skolens IT udstyr er fyldestgørende, herunder de fysiske
rammer i blandt andet klasseværelserne
• At det undersøges hvorvidt IT udnyttes optimalt på alle klassetrin
Adfærdsudvalget har holdt de første møder og har gang i mange diskussioner.
Faglighedsudvalget har også holdt møde og har fokus på efteruddannelse, inklusion, evaluering
og kultur.
3) Orientering om skolens fremtidige tilbud til 10. klasse
Der er pt. for få elever til at 10. klasse kan oprettes i skoleåret 2014 - 2015. Vi iværksætter en
sidste kampagne for at få elever nok. Den 17. februar er sidste frist for tilmelding.
4) Ny arbejdstid og reform
Der er truffet beslutning om hvordan lærernes arbejdstid skal være næste år. Bestyrelsen bakker op om løsningen.
Der blev orienteres om det kommende reformarbejde som startes i næste uge.
5) Meddelelser
Arbejdstilsynet har været på besøg. Vores APV skal revurderes inden 1. maj.
6. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt
7) Behandling af ansøgning om uddannelsesorlov (lukket punkt)

Bilag 1: Ny arbejdstid og reform
På mødet informerer ledelsen om arbejdet med lærernes nye arbejdstid.
Det endelig forslag præsenteres for bestyrelsen til vedtagelse.
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