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Referat fra bestyrelsesmOde den 12.9.2016 18.20 til 19.30 med ansat, elever og ledere

19.30 til ca. 21.00 med leder

Ca.21.00 til22.OO kun bestyrelse

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (nestformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.),

Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen
(bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Lene Selling (lererrepresentant og TR), Winnie Hansen
(skolesekreter), Elevr6dsformand- og nastformand (Mads og Kira)

Fraverende: lngen

Referent: Winnie Hansen (skolesekreter)

Mode 1: 18.20 til 19.30 med ansatte, elev og leder

Godkendelse af referat og dagsorden: Ingen bemerkninger.

1. Orientering fra elevrAdet
(max 10 min.)

Elevr6det debatterer fo lgende pd elevrAdsm@derne:
Legepladsen, optegning af basketball-bane, fdr det gjort hyggeligt i

skoleg6rden - evt. med beton-bordtennisbord, skater-rampe,
onske om skabe til flere klasser samt kelder-projektet. Mads vil

forsoge at fA fat i kalder-reglerne, som blev udarbejdet sidste 6r.

Bestyrelse opfordrede elevr6det til at taget "Elevernes sprog" op
p6 elevrddsmoderne.
Der er pladsproblem i cykelskuret pga. cyklerne ikke stilles
korrekt.
Der er et problem med, at der er nogen som tager de sm6 elevers
cykler og ligger og korer rundt p6 dem i frikvartererne.
ElevrAdet onsker at vare et fast punkt til fellessamlingen, hvor
elevrAdet f6r mulighed for at orientere skolens avrige elever.

2. Orientering fra
Formanden ( max 15 min.)

. Status pA elevtal
5/9-16 talte vi 232 elever. men er usikkert om vi fAr lov til at
beholde (telle) den ene elev,

o Status pA vandskaden
Havde msde med bygningstaksator i sidste uge.

Jacob orienterer.
Beslutning: Jacob meddeler forsikring at vi selv stAr for
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tamning af kalderen.
orientering omkring benyttelse af skolebus for elever
pe lP
Jacob orienterer om, at elever fra ldestrup privatskole
gerne m6 benytte skolebussen til ldestrup privatskole.
Tove og Jacob skriver ud til foreldrene n6r hele bussagen
er afsluttet.
Orientering orn processen for ungdomsklubben
Der er indsamlet ca. 6 mio kr. ved hjelp af
fondsansogninger. De mangler ca. 600,000 kr. Jacob
orienterede om de kommende planer.
Benyttelse af skolens lokaler efter 56rs perioden
Jacob orienterede.
Vi snsker at bevare foreningslivet her pA skolen,
3F's snske om at afskaffe tilskud til privatskoler
Jacob orienterede ko11.

Orientering om effektivisering af skolens varmesystem
Jacob orienterede om, at der har veret en energikonsulent
og kigge p6 vores varmesystem ifredags, samt hvad
planerne for renovering og fremtidige besparelser p6
va rmeud g ifter er fremover.
Evt.
Intet,

l-ektiehjelp:
Orientering og droftelse.
Der kommer ikke mange elever til lektiehjelp, Tove har lige
skrevet ud igen, Bestyrelsen foresldr, at det ogs6 tages op
pd foreldremoderne, samt at lererne opfordrer eleverne i

klasserne.
Elevers brug af mobiltelefoner:
Orientering og droftelse
Mo bi ltelefonerne udford rer tryg heden og trivslen.
Forskellige indsatser blev debatteret,
Tove drsfter det nermere med lererne, og vender
efterfolgende tilbage til bestyrelsen med lerernes oplag.
Larm i klasserne / "trafiklys',:
Orientering og droftelse
Tove har indksbt et trafiklys, som m6ler og opsamler stoj i

en klasse,

3. Orientering fra
Skolelederen ( max 30 min.)
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. Trafik pA p-pladsen:
Droftelse af klare regler for parkering, af- og pal@sning.
Behov for skiltning. Droftelse.
Jacob har rykket for skiltene til skolen, de er nu pe vej.
Evt. fe en l@rer til at hjelpe lidt med "trafikken" pa p-
pladsen.

o Ansattelse af barselsvikar lor SQ:
Droftelse af planlagning.
Vi skal snaft have fundet en vikar for Sabine. Tove
opsetter stillingsopslag,

. Evt.
Intet.

4. Orientering fra SFO ( max
10 minutter)

Tove orienterer fra SFO :

o Halvtag over SFO:
Taget skal udskiftes (se bilag). Orientering og droftelse.
(Kan fortsatte pA mode 2l
Der skal tages en beslutning om, hvad der skal ske. Enten
skal det laves, ellers s6 skal det pilles ned.
Der er mulighed for at lagge et andet tag, som er billigere,
end det tag som ligger der nu.
Bestyrelsen syntes ikke, at det skal pilles nedfar, at der
skal settes et nyt op. Til videre droftelse.

. Foreldrearbejslordag pA vej:
Orientering
Martin har inviteret foreldre til at komme og give en h6nd
med p6 legepladsen, ndr der skal males, laves ny bAlplads
og ny sandkasse.
Personalet er ogs6 i fuld gang med at lave nye rum i

SFO'en.
. Foraldremode iSFO

Der er et stort behov for et foreldremsde.
. Evt.

Intet.

5. Orientering fra
Med a rbej d erre p rasenta nt
(max 15 min.)

Lene Selling orienterer fra medarbejderne.
I gang med at planlegge uge 41.
I gang med at afholde foreldremader.
Ved at tage hul pA skole-/hjemsamtalerne.
Lererne snsker at slippe af med det store tre pd P-pladsen, da
bilerne bliver beskidte af fuglelorte. Bestyrelsen vender tilbage.
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6. Evt resten af tiden (max I Thomas Zacchi:
15 min.)

I forbindelse med at Pia Z. havde overnatning pA skolen,
konstaterede de at der mangler mange ting i skorekskkenet, bl.a.
bestik. Tove lovede at tjekke op pa det.

Efter planen skulle Elsebeth vare tilbage i uge 39.



Underskrift pA godkendelse af referat fra
bestyrelsesmode den 12. september 2O16:

Nestformand Thomas Zacchi

r Tove Blume annie Boesen prier

o

Best, medl. Anders Borregaard

Idestrup Privatskole

Kirkevej 5
4872 Idestrup

Kontor:
Tlf+45 81 10 3 1 10

KlubMini:
Tlf+4581103115

KlubMaxi:
Tlf+4s81103112

www. idestrup-privatskole.dk
inlo@idestrup-privatskole dk

Cyr-nr:33421303

Medarb. Representant Lene Selling
Hansen

Best,medl, Susanne Rasmussen


