Referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde d. 25.
marts 2013 kl. 13.15 på
lærerværelset.
Tilstede: Bente (BB), Matilde (ML), Mette (Mlu), Lotte (LR), Ulrik
(URJ), Vibe (VP), Peter (PS), Karin (KTL, ref.).
Afbud fra Michael, Birthe og Karl
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 5 - elev i SFO blev tilføjet.
Dagsorden godkendt
2. Diskussion og beslutning om skoleleders rolle under lockout på Sydbornholms Privatskole
(BB). (Dette punkt uden deltagelse af skoleleder).
Skoleleder og souschef er ikke ramt af lockout. Bestyrelsen skal bestemme hvad skolelederen
skal lave under en eventuel lockout.
Det understreges, at skolen følger vejledning fra Undervisningsministeriet og
Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med lockout.
Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede følgende: Bestyrelsen ønsker at ML prioriterer
undervisning, støttetimer samt tilsyn frem for kontorarbejde. ML vurderer selv i hvilket
omfang der undrevises og i hvilket omfang der føres tilsyn. Når ML underviser skal 9. klasse og
klasser med støtteelever prioriteres.
Bestyrelsen synes der er udarbejdet en meget flot, men ambitiøs plan. Bestyrelsen indstiller,
at skoleledelsen skal passe på sig selv og sit personale. Fredag d. 5.4. snakker
bestyrelsesformanden og skolelederen sammen og situationen samt den fortsatte
undervisnings/tilsynsplan evalueres mundtligt.
3. Information om evt. kommende lockout og forslag til
a) Kortsigtet plan
b) Langsigtet plan
Plan for undervisning og tilsyn under lockout blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen.
Med henblik på at skabe et overblik over tilsynsopgavens omfang igangsættes et
afkrydsningsskema på intra, hvor forældre oplyser i hvilket omfang deres børn kommer i
skole. Afkrydsningen er forpligtende, dog slutter skoledagen kl. 12.30 alle dage under lockout.
4. Plan for information under lockout til forældre m.v.

Der er udarbejdet udkast til oplysninger som lægges på forsiden af skolens hjemmeside samt
oplysninger med skema for hver klasse på forældreintra.
5. Anmodning om indmeldelse i skolekreds af person, der ikke har barn på skolen.
Medlemskab blev godkendt.
6. Ny elev i SFO
Bestyrelsen blev orienteret af skolelederen om følgende: Skolen har modtaget ansøgning om
ny elev til SFO, hvor eleven går i skole et andet sted. Eleven står på venteliste til skolen.
Undervisningsministeriet forespørges om det er tilladt, og såfremt dette er tilfældet vil eleven
starte i SFO.
7. Evt.
Der var intet til eventuelt.

