
Referat af forirldrekredsmtde d.29. mai 201.7

Dagsorden:

1,. Valg af dirigent
2. Tilsynsrapport for 2016,/20IT
3, Valg af tilsynsforende
4' Revisor forelagger den reviderede o godkendte flrsrapport til

orientering
5' Revisor forelagger det vedtagne budget til orientering
6. Bestyrelsesformanden aflegger beretning
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf, paragraf 3, sti. 3 og 4
B' Fastlaggelse af det hojeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jf.

paragraf 3, stk. 4
9. Indkomne forslag - ingen forslag er indkommet
10. Evt.

Ad,1.

Bestyrelsen foreslog f ens peter Molgaard som dirigent, hvilket blev vedtaget,
Han lagde ud med at konstatere, at modet var rettidigt indkaldt,

Ad.z.

Formand f acob Pfeffer fremlagde seneste tilsynsrapport i de tilsynsforendes
fravrer, Der har varet tilsyn to gange i indevrerendl skoleir, Konklusion pfr
rapporten var, at Idestrup Privatskole lever op til de krav, der stilles til en privat
grundskole, Tilsynsrapporten ligger tilgangelig pa skolens hjemmeside.

Ad.3.

De nuvarende tilsynsforende orrskede at fortsatte med atfaretilsyn pA skolen i
det kommende skoleir, Dette blev anbefalet af skolens bestyrelse, Efter
sporgsmil fra salen omkring hvorvidt de nuverende kan fortsatte grundet
sygdom, og om det er hensigtsmessigt, at begge tilsynsforende er pensionerede
og dermed ikke har nogen fast daglig tilknytning til skoleverdenen, blev der
stemt om, hvorvidt de nuvaren<le skulle fortsatte, hvilket blev vedtaget, De
tilsynsforende kan kun fortsatte et flr endnu, da lovgivningen foreskrlver, at de
maksimalt mi vere tilknyttet samme skole i fem flr,
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Ad.4.

Revisor charlotte voxted gennemgik den reviderede irsrapport, skolens
resultatopgorelse for 2016 udviste et overskud pfl kr. 168.70s,-,

Ad,5,

Revisor charlotte Voxted gennemgik det vedtagne budget.

Ad,6,

Formand Jacob Pfeffer aflagde beretning, Elevtal pr, 5. september 2016 var 232.
Ved regnskabsafleggelsen var elevtallet 223 samt23 elever i 00. klasse. Skolens
resultatopgorelse for 201,6 udviste et overskud pi 168,705,-, og balance pr. 31.
december 2016 udviste en negativ egenkapital pi kr, 1,321.804,-. Ledels"n og
bestyrelsen ansA flrets samlede gkonomiske resultat som lavere end tidligere
forelagt som lavere end tidligere forelagt for bestyrelsen. Resultatet er
fremkommet pa baggrund af ledelsesmessige beilutninger, der har Iigget uden
for bestyrelsens indsig! herun<ler en stor post til udbetalt overarbejde
kombineret med de uforudsete udgifter ifm, skolelederskifte. Skolen har stort
fokus pA trivsel og sygefravar samt pfl skolens fremtidige udvikling inden for
elever liggende i normalomrAdet.

Temaer, der blev onsket drgftet ifm. beretningen: Stottekravende elever, ny
skoleledelse, medarbejdernes trivsel.

Stottekrevende elever :

Revisoren afklarede, at inklusionspuljen er et fast belab, der gives af
Undervisningsministeriet,

Der blev rejst sporgsmal i salen om, der i fremtiden vil blive farre
stlttekravende elever pi Idestrup Privatskole. Jacob Pfeffer sammenfattede, at
en skole som Idestrup privatskole bedre kan rumme en elev med behov for
fagligt lgft end elever, der har vordsomme adfardsmassige udfordringer,
Idestrup Privatskole vil fremadrettet indga i endnu tatteie dialog meJ
foreldrene, ved indskrivningssamtalerne, Der vil ikke blive sagt farvel til elever
fra dag til da, og skolen vil forsat folge sine inklusionsmassige forpligtigelser.

Der var sporgsmal fra salen om lerernes aflonning isar i forhold til
stotteopgaver. Jacob Pfeffer bekraftede, at skolen falger overenskomsten,
Ligeledes kunne han bekrefte, ert skolen ikke nodvendigvis kan entrere med
lerere, der er specialuddannede ift, den enkelte elevs udfordringer. Han
understregede, at skolen arbejder tet med ppc ift. elever med sarlige behov.
Der blev spurgt ind til, om Idestrup privatskole som privatskole er dlrligere
stillet kontra udbudte specialtilbud i folkeskolen ift, okonomiske ressourcer til
born med sarlige behov, hvilket formanden kunne bekrafte, Der blev spurgt
ind fra salen, om hvordan man i fremtiden vil sikre, at der ikke fremaarettei
indskrives born, der ikke kan rummes. Dette vil man sikre gennem tret
samarbejde mellem skole/hjem, konkluderede formanden,-

Elevtal pr, klasse vil fortsat vre,ret 2s, dog kan der dispenseres, sa kvotienten
tdgor 26.En sidan dispensation vil foregi ud fra en vurdering.
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Nlr skoleledelse:
Der blev spurgt ind til,hvorvidt medarbejdere, ledelse og bestyrelse havde
samarbejdet omkring rekruttering af nye skoleleder, Jacob Pfeffer bad om at
mAtte udskyde dette spOrgsmfll til punktet eventuelt,

Medarbej dernes trivsel:
Der blev spurgt ind til, om det gik bedre med medarbejdernes arbejdsmiljo?
Jacob Pfeffer kunne bekrafte, at der var en oget dialog mellem bestyrelse og
medarbejdere, og at der var investeret i ekstern hjalp til medarbejderne
omkring arbejdsmilig.pa sporgsmil til, hvornir man forventede ai gennemfore
naste APV, kunne Jacob Pfeffer konstatere, at dette var der ikke fastlagt dato
for,

Der blev forespurgt, om der kunne blive foretaget en trivselsundersogelse
blandt medarbejderne. Jacob Pfeffer bekreftede, at det sagtens kunne tankes.
Dog vil den forste trivselsundensogelse blive foretaget bla;dt eleverne. Der blev
endvidere spurgt ind til, om det fortsat er skolens plan at udvide til :1r/zspor. Det
var der ikke umiddelbart konkrete planer om.

Ad. 7 og B,

Der indkom to forslag fra salen: Dorte Kot spuur og Kenneth winther.
Derudover havde bestyrelsen et forslag: Michele Marlene Schneekloth fensen.
Der skulle valges i alt to suppleanter. Dirigenten presenterede bestyrelsens
kandidat' De to fremmodte kandidater prasenterede sig selv. Derefter fulgte
afstemning,

Dorte Kot spuur blev valgt som 1, suppleant og Kenneth winther som 2.
suppleant. Suppleanter valges for en etirig periode, Til naste flr skal der valges
3 nye bestyrelsesmedlemmer ogZ nye suppleanter.

Ad,9,

Ingen indkomne forslag,

Ad,10,

Jacob Pfeffer oplyste, at ansattellsesudvalget havde bestiet af reprasentant fra
medabejdergruppen, den konstituerede skoleleder samt bestyrelsen, Der var
blevet gennemfort to samtalerunder, Ved anden samtalerunde var der udvalgt
to kandidater, der var lige kvalificerede, men med hver deres personlighed,
Disse to blev prasenteret for en case, som de pi dagen fik 30 minutter til at
forberede sig pfl, hvor de skulle presentere en losning. Mette Weinreich var
efterfolgende blevet tilbudt stillingen og ville starte 6. juni, Anja Keitum ville i oe
resterende tre uger blive fritaget for sine undervisningsopgaver for at sikre en
god introduktion af den nye skoleleder. Der blev fremvisf en videoprasentation
af den nye skoleleder,

D. 1' juni var bestyrelsen blevet indbudt til et samarbejdsmode med prasten og
menighedsridsformanden omkring de udfordringer, der har varet omkring
parkering, Hullet i hakken vil blive sparret af, Rustvognen har ved flere
tejligheder ikke kunnet komme ud efter begravelser, og kirkens personale har
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oplevet at blive overfuset af foraldre, nir de har p6peget ulovlig parkering pi
deres omride, Der vil blive skrevet ud pi intra omkring reglerne.

Der havde varet aftroldt sidste skoledag for 9. klasseeleverne, som forlob rigtig
fint og uden problemer.

Jacob Pfeffer understregede, at der havde varet et rigtig godt samarbejde
mellem den konstituerede skoleleder, bestyrelse og medarbejdere, Der bliver
fortsat arbejdet pi at fi ryddet op og fi synliggjort procedurer, der ikke har
varet tydelige.

Idestrup Privatskoles venneforening, der har bidraget meget i Srenes lob til fx
udflugter, legeplads, legepatruljens udstyr etc, havde meddelt, at de onskede at
nedlagge sig selv, da de ikke langere har energien til arbejdet. f acob pfeffer
opfordrede til, at medlemmer af foraldrekredsen mitte gi ind i arbejdet og
overtage venneforeningens virke.

Der havde varet afholdt moder med Idestrup Blrnehus omkring tettere
samarbejde,

Det blev oplyst, at Mette weinreich har fflet til opgave at indfgre Flipped
Classroom pfl skolen.
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brmand facob nt f ens Peter MOlgaard


