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Referat bestyrelsesmøde den 20.4.2015 

 

20.00 til 21.00 med ansatte, elev og leder 

 

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Anne-Marie 

Jeppesen (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Pia Ringo (viceskoleleder), Thomas B. Sørensen 

(lærerrepræsentant), Winnie Hansen (skolesekretær). 

Fraværende: Anne-Marie Jeppesen og elevrådet. 

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær) 

Møde 1: 20.00 til 21.00 med ansatte, elev og leder 

Godkendelse af referat og dagsorden:                      Dagsorden og referat godkendt..        

1. Orientering fra elevrådet (max 10 min.) Mathilde eller Marie orienterer 

 

2.  Orientering fra Formanden ( max 15 min.) Fremtiden for Idestrup Privatskole 

I forhold til vores elevtal på Idestrup Privatskole går det fremad. Lige nu tæller vi 222 elever, og vi  oplever 

en øget efterspørgsel.  

Vi har nu en del venteliste til et par af klasserne, samt vi har lokalerne til at kunne køre 1 ½ spor. Vi har 

venteliste til et par af klasserne.  

Vi har p.t. har 19 opskrevne børn til 0.0. til næste år. Halvdelen af de tilmeldte børn kommer fra Idestrup 

Børnehus, og flere børn er på vej så vi således forventer at kunne starte med 24 elever i 0.0. til april 2016. 

I år har vi fået elever fra 7 forskellige børnehaver. 

 

Ungdomsklubben, orientering 

Jacob deltog i arrangementet i Forsamlingshuset, hvor man talte om Ungdomsklubben. De har p.t. 

indsamlet 1,4 mio. kr. 

I aften er sidste aften der er klubaften i bygningen. Herefter flyttes klubaftenerne til B1938s klubhus. 

Punktet yderligere drøftet. 

 

Klatretårn, orientering 

Vi har fået et 12 m. højt klatretårn foræret. Jacob har lovet Tove, at vi ikke bruger det i SFO’ en. 

Men det kunne måske være sjovt, at få det stillet op her på matriklen, da det kan låses af og sikres 

fuldstændig. Der er nogle klatreklubber i nærheden. Det vil være en god mulighed for klubberne at have et 

sådant tårn, som de ikke har andre steder.  

 

Indsamling af data vedrørende skolens etablering. Formål: jubilæumsskrift.  

For at sikre os, at al viden/information omkring etablering af skolen ikke forsvinder i forbindelse med evt. 

udskiftning af bestyrelsesmedlemmer osv., skal vi se at komme i gang med at få indsamlet, nedskrevet og 

sikret al den viden. Jacob synes, at vi skal sætte os ned her i nærmeste fremtid og få det hele nedskrevet og 

indsamlet m.m.  

 

Skolens fødselsdag, fastsættelse af dato og fejring. Drøftelse. 

Vi vil gerne markere vores 5 års fødselsdag, herunder drøftes datoer på et senere møde. 

3.  Orientering fra Skolelederen ( max 30 min.) Fravær og økonomi. Orientering. 

Tove uddelte og gennemgik tabeller over fravær og sygdom. 

Punktet yderligere drøftet med bestyrelsen. 

 

Tilsynsrapporten. 

Bestyrelsen har fået denne tilsendt, og opfatter den som meget positiv og uden kritiske bemærkninger.  

 

Nyt vedr. AMR/TR 

Vi har fået en ny AMR. Vivi Frederiksen har overtaget posten efter Thomas Sørensen. Hun tager på 

Arbejdsmiljøuddannelse fra tirsdag til fredag i denne uge.  Vi har desværre stadig ikke nogen TR, hvilket vi 
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håber på at personalegruppen snart får valgt. 

4. Orientering fra SFO ( max 10 minutter) Sidste nyt / pædagogisk lørdag i SFO 

SFO’en har i dag haft arrangementet ”Kom ud af pomfritten” sammen med boldklubben og DBU. Det var 

bygget op om temaet ”sundt og usundt”. Det er B1938 som har haft udgiften på kr. 4.000. B1938 har 

forsigtigt spurgt skolen, om vi kunne dele udgiften til arrangementet ligeligt mellem skolen og boldklubben. 

Bestyrelsen synes, at vi skal finde de 2.000 kr., som udgør halvdelen.  

 

SFO’en havde ”pædagogisk dag” i lørdags, hvor Erhvervspsykolog Leif Hjermitslev deltog. Det var en god 

dag, hvor der blev talt om den gode medarbejderrelation, om hvordan vi tackler en hektisk hverdag, og 

hvordan personalet kan byde ind med de kvalifikationer, de har. 

 

Børnene i SFO’en vil gerne have en SFO-have. Der mangler nogle gode udendørs aktiviteter i SFO’en. Derfor 

tænkes der etableret en have, et drivhus og en udendørsscene. Der skal også tegnes en mooncarbane (som 

også kan bruges ved cykelprøven). 

Jacob anbefalede SFO at se nærmere på Søren Eilersens ”Haver til maver” – et projekt for 3. og 4. kl. Det 

ligger på www.årstider.dk. Der ligger en færdig manual, som kan downloades ganske gratis. 

 

Vi forsøger at arbejde på aktiviteter, hvor vi kan have mange børn med.  

 

Der er nu sendt opkrævninger ud til forældrene for deltagelse i ”Vilde Vulkaner”. SFO’en kunne godt tænke 

sig at have 2 store telte med i stedet for en hel masse små. Pia har udvalgt Martin og Lasse (samt Natascha) 

til at være de voksne, der tager afsted med børnene. 

 

Antallet af børn i SFO’en er stabilt. 

5.  Orientering fra Medarbejderrepræsentant 

(max 15 min.) 

Thomas Sørensen orienterer 

Der er kollegaer, der har fået forespørgsel fra forældre om, hvordan det ser ud med hensyn til etablering af 

skolebus. Bestyrelsen ønsker at vide lidt mere konkret, hvor det er geografisk, der er forespørgsler fra. 

Thomas Sørensen vender tilbage, når han har talt med sine kollegaer om dette. 

  

Medarbejderrepræsentantet drøftede sig med ledelse og bestyrelse hvordan vi sikre højest mulig kvalitet i 

aflevering af opgaver. Ligeledes blev der drøftet hvordan vi sikrer, at eleverne fra de helt små årgange, 

søger og bruger informationer på en god måde. 

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


