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Referat fra bestyrelsesmøde den 12.12.2016 18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere 

19.30 til ca. 21.00 med leder 

Ca. 21.00 til 22.00 kun bestyrelse 

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), 
Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen 
(bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Winnie Hansen (skolesekretær), Lene Selling 
(lærerrepræsentant og TR), Elevrådsformand- og næstformand (Mads og Kira) 

Fraværende: Lene Selling, Jacob Pfeffer, Elevrådet 

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær) 

Møde 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder 

Godkendelse af referat og dagsorden:                       

1. Orientering fra elevrådet 
(max 10 min.) 

 Intet. 
 

2.  Orientering fra 
Formanden ( max 15 min.) 

 Evt. 

3.  Orientering fra 
Skolelederen ( max 30 min.) 

 The Flipped Classroom. Orientering. 
Der er udarbejdet 12 nye film, som primært er udarbejdet af 
Thomas Krejdal, Thomas Sørensen og Malene Fogh. 
Tove er nu i dialog med en Anders Schunk mht. Flipped 
Classroom. Han har en stor viden og erfaring inden for 
området. Han kører kurser samt tager ud og hjælper lærere 
med at få det implementeret i undervisningen. Tove har 
forespurgt ham, om han vil komme på Idestrup Privatskole 
for at hjælpe os, motivere os og sætte os mere i gang med 
at bruge Flipped Classroom. 
Tove vender tilbage når hun ved noget mere. 

 Terminsprøver. Evaluering. 
Pga. vores forsikringssag/vandskade er prøverne afholdt i 
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fællesrummet, hvilket har været en rigtig god løsning.  
Der er et udbredt ønske om at fortsætte med at afholde 
prøverne der fremover, hvilket selvfølgelig vil kræve en god 
planlægning af hensyn til arrangementerne, der er på 
skolen om aftenen. Det er hyggeligere og rarere for 
eleverne at være i fællesrummet. 
Terminsprøverne gik fint.  
Der er kommet en ny prøvebekendtgørelse i slutningen af 
august. Men dengang vi skulle tilmelde os til prøven, kunne 
vi ikke få lov til at tilmelde os den nye prøveform, da det 
kun var et bestemt antal skoler, som fik denne mulighed. 
Omkring februar laver vi selv den nye skriftlig dansk 
prøveform for 9. klasse, for at de kan prøve det inden 
eksamen. 
I år var der stor forskel på 8. og 9. klasse. 8. klasse havde 
svært ved at tage det seriøst. 
Karaktererne kommer ud samlet for fagene i slutningen af 
januar. 

 Evt. 
 
 

4. Orientering fra SFO ( max 
10 minutter) 

Tove orienterer fra SFO : 
 Evt. 

Der var intern arbejdsdag i lørdags. Det var gået rigtig fint. 
Der er ingen forældre, som har klaget over, at vi holder 
lukket i SFO´en til jul. 

5.  Orientering fra 
Medarbejderrepræsentant 
(max 15 min.) 

 
Punktet udgår, da Lene er fraværende. 
 

6. Evt resten af tiden (max 
15 min.) 

 

 


