
 

 

 

Hindholm Privatskole 

Referat bestyrelsesmøde 
Fredag, den 11. juni 2021 

 

 

 

Mødeleder: Lars Børsting 

Afbud: Anne Leonhard, Malene Nielsen, Jonas Andersen, Tania Ahrens 

 

1. Underskrift af referat 

Referat fra 4. maj 2021 underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

-kommentarer til fremsendte dagsorden  

Ændring i dagsorden. Punkt 6 tages som det første punkt.  

 

3. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock 

-gennemgang af månedsbalance 

-herunder status på debitorliste & elevtal  

Balancen pr. 30. april 2021, udviser et overskud på kr. 47.927,63 før feriepenge-

forpligtigelser. Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra Undervisningsministeriet, 

til ekstra indsats vedr. rengøring, gældende for 2. kvartal 2021 – kr. 23.567, samt 

ekstraordinært tilskud til fagligt løft – kr. 32.686.   

Restancer: kr. 9.843,55 – heraf aftale kr. 3.276,95.   

Elevtal: 243 incl. førskolen (Førskole - 23 elever) pr. 11/6-2021.  

Tilgang: 1 (yderligere 2 pr. 1/8-2021) 

Afgang: 6 i løbet af juni og juli 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund 

-orientering fra LO 

-Covid-19 status 

Orientering / Covid-19 

 Førskole og 2. klasse har været hjemsendt én uge pga. corona. 

 Fra mandag d. 14/6 er alt tilbage til normal skolehverdag. Stadig krav om 

fokus på hygiejne og test for elever to gang om ugen. De nye retningslinjer 

tillader morgensang, men på baggrund af at der kun er 2 uger til 

sommerferien, vælger vi ikke at afholde morgensang.   

 Telttur aflyst og erstattet af ud-af-huset aktiviteter 

 Dimission helt som vi plejer. 

 Ansat ny lærer til næste skoleår i en deltidsstilling. Det frigiver tid til andre 

medarbejdere, så vi kan hjælpe de ordblinde godt i gang, og få lavet et årshjul 

for ressourcecentret.   

 Helle har opsagt sin stilling pr. 31/7-21.  

 Vi har ansættelsessamtaler med ansøgere d. 21/6. 

 

Personale 

Generel orientering omkring skolens personale  

 

Strategiplan 

Flere deltagere til generalforsamlingen:  

Trivsel: Vi har lagt en plan for det forebyggende trivselsarbejde for næste skoleår. 

 ½ klasselærerdag på rullende dage over hele året 

 Bloomsight hver trivselsdag 

 Klassens team-lærere holder møde hver måned med fokus på trivsel og relationer 

 K-møder med alle klassens lærere 2 gang om året med fokus på trivsel og 

relationer 

Forældreinddragelse: Lotte Lund deltager i forældremøderne i efteråret. 

Forældreråd samles når alle er valgt. Skal være kontakt til nye elever i klassen, være 

tovholder på en ”forældrebank” i klassen og holde den ajour. Medlemmer til Hindholm 
støtteforening – bankospil, loppemarked mv. (Måske kan de også bidrage i forholde 

til generalforsamlingen) 

Åndehuller: Der er nedsat et udvalg. Udvalget mødes først i det nye skoleår.  

Forståelse af entreprenørskab: Pædagogisk dag d 5. august. Skal være synlig i 

alle årsplaner, og præsenteres på forældremøde i løbet af efteråret. 

 

 



 

 

 

5. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter 

-orientering fra LO 

-status på retningslinjer for Hindholm på generelle procedure.  

Der arbejdes et udkast til en folder til nye forældre, omkring retningslinjer mv.   

6. Drøftelse af oplæg til fremtidens klub på Hindholm v/ Hanne  

-oplæg vedhæftet dagsorden 

Orientering omkring optimering af SFO/klub til kommende skoleår. SFO’en ønsker en 

yderligere medarbejder på 20 timer, for bl.a. at udvide klubtilbuddet.   

Enstemmig bestyrelse bevilliger ekstraordinært kr. 50.000 i 2021, til en ekstra 

medarbejder.  

7. Bygningsudvalg  

-status, hal, ejendomsgennemgang 

Bygningsudvalget har været samlet. Fugearbejdet i bygning D påbegyndes i uge 26. 

Ventilation i fysik påbegyndes også i uge 26.  

Ønsker til næste års budget: Trappen ned til gymnastiksalen, samt gulv bagerst i SFO.   

8. Status på støtteforening og planlægning af velkomstfesten 

-opsamling og drøftelse v/ udvalget og ledelsen 

Automatisk medlem af støtteforeningen, når man er forældre på Hindholm 

Privatskole. 

Bestyrelsens størrelse:  3 

9. Eventuel 

- 

Hindholm, den         /        -2021 

 

__________________             _________________                _______________ 

Lars Børsting                         Anne Leonhard                         Anja Damgaard 

 

________________         __________________                  _______________ 

Michael Lykkegaard                   Kasper Jensen                           Malene Nielsen 

  

__________________   

Jonas Andersen 

 


