Bestyrelsesmøde 9. 12.
2010 kl.19:00
på lærerværelset
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra ledelsen
4. Nyt fra TR
5. Nyt fra lærerrepræsentanten
6. Økonomi
7. PC status
8. Status for kommunikationspolitikgruppen
9. 10. klasse?
10.Udlandsrejse næste skoleår
11.Gaveregulativ
12.Mobiltelefoni på skolen.
13.Legetøj på skolen
14.Julefrokost d. 17. dec??
15.Referater og nyhedsbreve
16.fastsættelse af bestyrelsesmøder for næste ½ år.
17.Nyhedsbrev for dec.
18.evt.

Tilstede: Bente, Jesper, Ole, Christina, Klaus, Peter, Mette, Mikael, Karl, Lotte, Ulrik, Heidi
Afbud:
Referant: Heidi Sofie Hansen
1. Godkendt
2. 1% nedsættelse af statstilskuddet. Sådan er det for alle privatskoler. Befordringstilskuddet
bliver halveret. Dette var allerede indregnet i budgettet for 2011. Der er nye streamere til
bilen, disse kan fås gratis på kontoret eller til julefesten. Nye T-shirts er på vej, de nye farver
er limegrøn og sort, kan købes via hjemmesiden for 80,- stykket. Folieskilt til Poulskerhallen
med reklame for Sydbornholms Privatskole er i gang. Kornelija har gang i folien og pladen.

Sponsoreres af en med interesse for skolen.
3. Kaj regulerer varmen efter behov. Netværksmøderne med hensyn til støtteelever for næste
skoleår er koordineret. Fokuspunkter og handleplaner udarbejdes af OH og CH i forbindelse
med Undervisningsarbejdsmiljøplanen. Sneberedskabet på skolen fungerer. Elevtal: der er
flere nye elever på vej til skolen. Lisbeth Holst er interesseret i at lave en reportage her nede
fra med OH som omdrejningspunkt. Læsebånd fast i skemaet fra januar, OH informerer
yderligere herom.
4. PIF er glade for samarbejdet, og inviterer til at komme med inspiration til indkøb ved Klaus.
Mange forespørgsler om indtastning af CPRnumre til intra. Forældrene skal selv indtaste
nummeret i intra, som en del af den nye login. Bemærk: siden er krypteret, selvom det ikke
umiddelbart fremgår. Hvert 3. år skal der forhandles decentral løn mellem OH og TR. FU
skal godkendende til slut.
5. Intet
6. PBS: 10 mangler at tilmelde sig i november, der er brev og gebyr på vej fra kontoret. Møde
med banken: Kassekredit forbliver på 1.35 mio. Skolekredsen har 46 medlemmer. Grundet
udmeldelse, flytning og dødsfald i kredsen, er tallet væsentligt lavere end sidste år.
7. Peter har lavet et masterimage, men dette virker ikke på de PCere, der skal opdateres. KN
har undersøgt tilbud på PCere til bl.a. 3500 pr. stk. med styresystem og office-pakke. Mange
bærbare er hårdt medtagede. Smartboards virker nu.
8. Behandlet fra sidste best.møde. Ugeplanen med det store overblik over den kommende uge,
mandagens lektier og de større opgavers deadline.
9. Der bliver ikke oprettet 10. klasse. Der er sparsom interesse fra elevernes og forældrenes
side.
10.Vi fortsætter med turen til England for kommende 8. og 9. Det er en afprøvet succes. Priser
og datoer meldes snarest ud til disse forældre.
11.Gaveregulativ for skolen til de ansattes mærkedage er vedtaget.
12.Mobilen er god, når den bliver brugt rigtigt. Som udgangspunkt er mobilen slukket i tasken i
løbet af timen både for elever og lærere. Den må bruges til undervisningen, HVIS
LÆREREN HAR GIVET LOV. Konsekvensen af misbrug er, at mobilen kan afhentes på
kontoret af forældrene.
13.Samme regler gælder for legetøj. Der er en kurv, hvor legetøjet lægges når det ringer ind.
14.Kun 2 tilmeldte, derfor udsættes festen.
15.Indkaldelsen til best.møde lægges på intra, herefter referatet og en gang om måneden lægges
nyhedsbrev derind. Kun dette sendes pr. mail til forældre- og skolekreds. Fordi den enkelte
ikke skal oversvømmes med mails fra skolen.
16.Næste møde 12. jan 2011 kl. 19:00. Her fastsættes datoer for møder resten af skoleåret.
17.Bestyrelsens sekretær har fået ny mail: heidisofiehansen@yahoo.dk.
18.Intet
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