
Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 15. april 2010 kl. 19.00 
Sted: Lærerværelset, Sydbornholms Privatskole 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Gennemgang af tavshedspligt og inhabilitet ved bestyrelsesarbejde jf. Vedtægter og Forretningsorden. 

 
3. Konstituering: a) Valg af formand 

 
b) Valg af næstformand 

c) Valg af kasserer 

d) Valg af sekretær 

 
4. Nyt fra bestyrelsen (herunder Sociale klausuler (vedhæftet)) 

 
5. Nyt fra ledelsen 

 
6. Nyt fra lærerrepræsentanten 

 
7. Økonomi: Balance 

 
8. Opfølgning: Sponsormøde 

 
NaturBornholm 

Procedure for booking af gymnastiksal 

 
9. Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen: 

 
-Skolepenge-sager 

-Budget / regnskab 

-Fagforeningssager 

-Lærerregisteret – ajourføre 

-Udsende indkaldelser etc. 

-UV-relaterede sager herunder vikarer etc. (sammen med skoleleder) 

-Andre områder 



 
10. Markedsføring 

 
11. Procedurer mhp. nye elever (se bilag 1) 

 
12. Undervisning i naturfag, dansk og uea, vedhæftet invitationen ”Rejsen til rummet” 

 
13. Forvaltningsmål (mail fra Christina) 

 
14. Diverse mails og breve 

 
15. Næste møder 

 
16. Evt. 

 
/ Bente Brunke, 10. april 2010 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

uea = Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering 

 

Referat konstituerende bestyrelsesmøde torsdag 15. april 2010 kl. 19:00

Tilstede: Bente, Jesper, Ulrik, Christina, Mette, Klaus, Peter, Mikael, Karl, Lotte, Heidi

Fraværende: Thierry, Jeppe

1.       Godkendt. Baderegler under pkt. 9

2.       Bente gennemgik regler omkring vedtægter, tavshedspligt mm.

3.       Konstituering:

a)      Bente Brunke genvalgt som formand (på den betingelse at punkterne punkt 9 fordeles.)

b)      Heidi Sofie Hansen genvalgt som næstformand

c)       Jesper Marker genvalgt som kasserer

d)      Heidi Sofie Hansen fortsætter posten

4.       Bente beskrev regler for ”sociale klausuler”

5.       Forespørgsel fra Birgit om papirer med personlige koder til indberetninger. Diskuteret. 

a)      Mens Klaus er konstitueret, vælges en suppleant for tillidsmandssuppleanten. 

b)      Uge 17 er alm. Undervisning, men undervisningen kan flyttes udendørs, hvilket 
engang var planen. 

c)       Læsekonference 21. maj 2010, ud fra læsetests taget uge 16. 

d)      Ansættelsesudvalg til lærer- og lederstillinger: AGJ, UT (leder), KN, BHJ(leder), 
Bestyrelsen, HH, konsulent fra FSL. Prof. Interviewer eller tests af ansøgere 
diskuteret. Ulrik spørger FSL desangående. 



e)      Aftale med NaturBornholm til næste år er aftalt. Ulrik undersøger ang. det 
mobile laboratorium. 

f)       Rygning diskuteret: Skolen er stadig røgfrit område, og eleverne må ikke forlade 
skolens område i skoletiden. Reglerne er, at gårdvagterne informere skolelederen 
eller dennes stedfortræder ved tilfælde, som kontakter elever og forældre, og hvis 
det stadig ryges kontakter skoleleder bestyrelsen. 

g)      Fagfordelingen viser nu, hvilke lærere og fag skolen mangler.

6.       Personalet ønsker mere tid til Hanne Joys rengøring. 

7.       Regninger for mikroværkstedet er store. CH undersøger aftalen og fakturaen. Balancen: elever 
må der til.

8.       Opfølgning:

a)      Sponsormøde forventes i foråret, Jesper og Preben er i gang.

b)      NB, Ulrik arbejder videre.

c)       Bookning af gymnastiksalen, Mette, PiF vil gerne adviseres i god tid ved 
skolefest. Der udveksles aktivitetskalendere skolen og PiF imellem.

d)      Heidi Sofie sætter jobannonce i Tidende

9.       Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen:

a.  Skolepenge-sager: Bente og Birthe

b.  Budget og regnskab: Jesper og Ulrik (Bente)

c.   Fagforenings-sager: Ulrik (tlf)og Peter

d.  Lærerregister-ajourføre md.: Heidi Sofie og Klaus

e.  Udsende indkaldelser: Ulrik, Mette

f.   Presseansvarlig: Ulrik

g.  UV-relaterede sager ang. vikar (sammen med skoleleder): Heidi Sofie, Klaus,

h.  Andre områder (kontrakter) Bente og Klaus, (kontormøder) Bente, Ulrik og Klaus

i.    Baderegler og førstehjælp: Mikael (APV) og Peter

10.   Markedsføring: Vi forsøger nu at markedsføre vores kommende 7. klasse. Streamere: 
arbejdet er i gang Mikael. Mikael sender brochure-fil til Karl for redigering.

11.   Procedure mht. nye elever: Diskuteret. Bente udformer forslag til proceduren vedr. 
indmeldelse. Fremadrettet.

12.   Undervisning i naturfag mm. Rummet og rumfart som tema, lærerkursus er gratis, God idé, 
tages op på pædagogisk råd.

13.   ”Forvaltningsmål” links til evalueringsværktøjer – indledning til effektiv evalueringskultur 
på skolen til UVM, årsrapport. Bente sender link til bestyrelsen, ”Lektie” til næste møde.

15: ekstraordinær generalforsamling 29.4.2010, skolefest d. 20.5.2010, bestyrelsesmøde d. 
5.5.2010 19:00, torsdag d. 03.06.2010

14: Diverse mails og breve:

a)      På forespørgsel fra arbejdsgruppen ang. frokost til arbejdsdagen29. 30. maj 2010: 
Mette donerer fars til frikadeller og pastasalat.  

b)      Tilbud fra foreninger lægges på ”opslagstavlen” på skoleintra, herfra kan man klikke 
på vedhæftede link.



c)       Jesper snakker med Birgit om oprettelse af konti i Brugsen

 



Bilag 1 (vedr.punkt 11) 

De fleste frie grundskoler / privatskolen har en fast procedure for indskrivning på skolen, herunder 
samtale med skoleleder, informering om skolepenge, arbejdsdage, skriftlige kontrakter ved indskrivning. 

Sydbornholms Privatskole har indskrivning via hjemmesiden. Dette mener jeg ikke er optimalt, da man 
er nødt til at tale med forældre om, hvorfor de ønsker deres barn på skolen, hvilke forventninger de har. 
Hvilke forventninger skolen har til eleverne og forældrene. Informering om opskrivningsgebyr, 
skolepenge etc. 

En personlig samtale gør en indskrivning mere seriøs, og i forældres øjne et godt billede af skolen. 
Samtidig kan det være nødvendigt med oplysninger om en elev, før skolelederen kan vurdere, om skolen 
kan rumme eleven, og om eleven vil have gavn af skolen. 

Da Sydbornholms Privatskole er en skole, hvor det er vigtigt med socialt samvær forældrene / elever 
imellem samt fælles ansvar for skolen og dens tilstand, så er det vigtigt, at alle, nye som gamle elever og 
deres forældre, er klar over, at der er arbejdsdage, rengøringsdag og rengøring i klasselokaler – og her 
kan en skriftlig kontrakt være en fordel. 

Jeg foreslår, at vi laver nogle retningslinier, så Sydbornholms Privatskole er et valg med ønske om vores 
skoleform og ikke bare et fravalg fra andre skoler. 

Mit forslag: -Indskrivning via hjemmesiden skal væk. 

-Personlig samtale med skoleleder eller erstatning for denne. 

-Hvis elev med faglige / sociale problemer så evt. også deltagelse af klasselærer mhp. om klassen kan 
rumme eleven. 

-Skriftlig kontrakt for deltagelse i 1 arbejdsdag og 1 rengøringsdag pr. skoleår samt rengøring i 
klasselokaler (pr. familie). Udeblivelse medfører et ”strafgebyr”. 

/Bente Brunke, 10. april 2010 


