
  

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.01.14   

  

  

  

  
  

  

Deltagere: Vibe Pedersen (VP), Mikael Hesthaven (MH), Lotte Roch (LR), Mette Lund (ML), Bente                    

Brunke (BB), Anne- Marie Hinge (AMH), Matilde Lissau (ML), Klaus Nielsen (KN).  
  

Afbud:   Ulrik Rosendal-Jensen (URJ), Salina Høegh-Hansen (SHH).  
  

  

  

1. Punkt nr. 10 flyttes til næste bestyrelsesmøde. Dagsordenen er godkendt  

  

2. Nyt fra formanden:  

- Alle der har givet gaver med oplysninger om cpr./cvr. bliver oplyst til SKAT, så man kan få fradrag        

herfor. Enkelte har endnu ikke indbetalt for cykelløbet, grundet computernedbrud, hvorfor        

forældregruppen er blevet sat på opgaven, at få disse beløb opkrævet.  

      

3. Nyt fra ledelsen:  

- Marianne er i gang med at afslutte bogføringen, fripladstilskud og lignende.  

- Kontoret er gået i gang med årsrapporten, hvorfor kontoret snart ændrer kontortid, så der bliver 

mest         mulig tid til at koncentrere sig om rapporten. Nærmere information udsendes fra 

kontoret.  

4. Nyt fra TR: Klaus tager på kursus i de nye arbejdstidsregler i uge 4.  

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:   

- Vi er kommet godt i gang og vi skal i gang med emneugen og planlægger derfor en form for 

fernisering         i tidsrummet fra 16:00 - 18:00. Nærmere information følger via skoleintra.  

6. Økonomi:   

- Som forventet bliver statstilskuddet til friskoler og privatskoler sat ned til 71% af tilskuddet til          

folkeskoler. Statstilskuddet til SFO-børn bliver sat en anelse op. SPSU-tilskuddet er øget på 

bekostning af        statstilskuddet.  

7. Nyt fra forældregruppen:  

    Loppemarked d. 14/6, dato for banko kommer snart.   

 7a: Evaluering af skrabekalenderen: Der er 55 kalendere tilbage, disse makuleres i henhold til reglerne.  

          Tak til gruppen for det store og flotte arbejde.     

 7b: Evaluering af julefesten: Skolefesten var en succes. Lotte påtager sig tovholderrollen for en gruppe,          

bestående af Lotte og Michael, som skal undersøge priser på blandt andet mikrofoner, højttalere,            

scene og lignende.  

8. Krav om ligestillingstiltag:  

- Undervisningsministeriet har udsendt en skrivelse til nye krav i bestyrelser og ledelse som følge af 

en   
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      lovændring. BB laver et udkast til en strategi, som herefter tages op på det kommende        

bestyrelsesmøde.  

9. IT-strategi:  

- Arbejdsgruppens indhentede tilbud og anbefalinger præsenteres for bestyrelsen. Bestyrelsen har 

valgt        det, for skolen, optimale tilbud og Matilde går videre med indkøbet af hardware og 

software. Skolen har        valgt et tilbud fra Atea.  

10. Erhvervsprojekt:  

- Som nævnt under punkt 1, flyttes mødet til næste gang.  

11. Risikoelementer i undervisningen:  

- Al undervisning som indeholder et risikoelement, såsom eksempelvis transport til og fra skole og 

en        aktivitet, aktiviteter i nærhed af vand og ild, samt lejr- og hytteture skal skoleledelsen 

informeres om        disse, så denne kan godkende eller afvise aktiviteten. Ledelsen formulerer 

retningslinjer for håndtering        af risikobaseret undervisning.  

12. Forsikringer:  

- Matilde fremlægger de nuværende forsikringspriser og sammenligner med et nyt 

forsikringstilbud.   

      Bestyrelsen har valgt at tage imod tilbuddet.  

13. Eventuelt:  

- Der er efterlyst en folder med information om årets gang, pligter og glæder på Sydbornholms        

Privatskole. Herunder hvilke arrangementer, traditioner, forældrepligter og lignende der er i løbet 

af        året. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelsen af sådan en folder.  

  

/Klaus Nielsen 14.01.14  

  

_____________________  _____________________  _____________________  

Bente Brunke   

  

  

Vibe Petersen   Ulrik Rosendal-Jensen  

_____________________  _____________________  _____________________  

Lotte Roch    

  

  

Mette Lund    Mikael Hesthaven  

_____________________  _____________________  _____________________  

Salina Høegh-Hansen  

  

  

_____________________  

Klaus Nielsen   

Matilde Lissau Madsen  Anne Marie Hinge  
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