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Hindholm Privatskole 

Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 21. januar 2020 

 

 

 

Mødeleder: Lars Børsting 

Ikke tilstede: Anne Leonhard 

 

1.  Underskrift af referat  

Referat fra 17. december 2019 underskrevet.  

 

2.  Meddelelser fra formanden 

-kommentarer til fremsendte dagsorden  

Ingen 

 

-sammenligningstal for privatskoler 

Gennemgang af regnskabsanalyse for 2018, modtaget fra revisionsfirmaet, 

Deloitte. Analysen sammenligner Hindholm Privatskole, med andre skoler med 

et elevtal mellem 150-250.  

 

3.  Gennemgang af udkast årsregnskab 2019 v/ Lotte Lock 

-herunder status på debitorliste & elevtal  

Gennemgang af råbalancen pr. 30/12-2019.  

 

Restancer: kr. 29.710,95, heraf inkassosager kr. 14.503,95 og aftalt 

afvikling kr. 2.886,00.  

Restancer, kr. 3.511,00 afskrives som tab i 2019.  

 

Elevtal: 219  

Indmeldelser: 3 – opstart uge 5 & 6 

Udmeldelser: 0 
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4.  Ansættelse af ny pædagog i SFO 

-orientering fra Lotte Lund 

Medarbejder i SFO’en har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2020. Der skal i den 

forbindelse ansættes en ny medarbejder pr. 1. april 2020. Stillingen er slået op 

og der er ansættelsessamtaler den 28. januar 2020. I perioden 1. februar til 31. 

marts 2020, er der ansat en midlertidig vikar.  

 

5.  Ledelsens orientering om skolens drift 

-orientering fra LO 

 Musical. Stor tilfredshed med forløbet og resultat fra både elever og 

lærere, Der evalueres på projektet, i forhold til næste skoleår, i løbet af 

uge 6. 

 Facebookkampagnen, omkring nye elever, har givet et fint resultat. 

Foreløbig har vi haft 8 der har bedt om at blive kontaktet. Der er en fin 

fordeling, i forhold til klasser. 

 I forlængelse af strategiarbejdet, opsættes der, onsdag d. 29. januar 

2020, diverse reklamer og skilte. 

 Jeppe Larsen er i praktik frem til vinterferien. 

 MUS-samtalerne er godt i gang med lærerne. Indtil nu er der stor 

tilfredshed. 

 I ugerne 4 -7 har vi en tidligere elev virksomhedspraktik. Han følger en 

lærer 4 lektioner om dagen, og har 2 timer i SFO´en om eftermiddagen. 

 Onsdag d. 29. januar har vi personaleaften. Her fremlægges den 

endelige Strategiplan.  

 Der udarbejdes en skabelon til nyhedsbreve. Det bliver fremadrettet et 

samlet nyhedsbrev, som dækker skole/SFO og evt. andre.  

 Der nedsætter et trivselsudvalg. Udvalget skal udarbejde et struktureret 

trivselsforløb.  

 Der er foretaget den lovpligtige trivselsundersøgelse – der er enkelte 

klasser der skiller sig ud. Der iværksættes individuelle handleplaner for 

disse klasser.  
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6.  Bygningsudvalg  

-status  

Bygningsudvalget gennemgår/har gennemgået diverse ønsker til 

forbedringer/vedligehold. Der udarbejdes en prioriteret liste med priser. 

Samtlige ejendomme gennemgås med skolens serviceleder.  

Bygningsudvalget udarbejder en arbejdsplan for sikkerhedsgodkendelse af 

maskiner/værktøj.   

 

7.  Handlepunkter for 2020 jf. Strategien 

-drøftelse og beslutning omkring punkter for 2020. 

Strategiplanens forskellige indsatsområder/mål blev gennemgået. Der var bl.a. 

ønsker om at arbejde videre med, spisepauser, planer og tegninger for en 

kommende hal, udfærdigelse af forældrebank, styrkelse af 

forældresamarbejdet, opbakning til skolen, generalforsamlingen og nye 

valgfag.  

-beslutning omkring tilsynsførende for skoleåret 2020/2021 

En enig bestyrelse beslutter at der fremadrettet benyttes ekstern tilsynsførende.  

-punkter fra ledelsesrapport der skal gennemføres i 2020. 

Aftale omkring eksisterende hjemmeside opsiges med nuværende udbyder. 

Der indhentes tilbud på ny hjemmeside.   

-opsummering og godkendelse af aftalte mål for 2020 handleplan  

Indsatsområderne besluttes endeligt, når der har været afholdt personaledag 

for skolens medarbejdere den 29. januar 2020. Dette for også at imødekomme 

personalets ønsker.  

 

 

8.  Eventuelt 

-Aftale dato for MUS med Lotte Lund /LB, AD  

-Aftale dato for økonomiudvalgsmøde, godkendelse regnskab (årsregnskabet 

forventes færdig til næste bestyrelsesmøde den 10. marts 2020.) 

- Information til forældre omkring nyt Uni-Login.  
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- Idræt/leje af Fuglebjerg-Hallen. (undersøges til næste bestyrelsesmøde, den 

10. marts 2020) 

 

Hindholm, den         /        -2020 

 

 

__________________                  _________________                 _______________ 

Lars Børsting                         Anne Leonhard                              Anja Damgaard 

 

________________         __________________                   _______________ 

Michael Lykkegaard                            Kasper Jensen                         Malene Nielsen 

  

__________________   

Niels Madsen 

 


