Forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19:00
I skolens fællesrum.

Bestyrelsesformanden Louise Flørning bød velkommen til forældrekredsmødet og
orienterede kort om årsagen til diverse restriktioner og årsagen til at
forældrekredsmødet har været nødsaget til at blive udskudt på baggrund af Covid-19.
Hun gjorde opmærksom på, at man naturligvis var velkommen til at stille spørgsmål
undervejs og at man i den forbindelse venligst skulle oplyse sit navn og
hvilket/hvilke barn/børn man repræsenterede så dette kunne føres til referat.

SFO:
Tlf +45 8110 3115

www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk
Cvr-nr: 33421303

Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår advokat Morten Jensen)
Advokat Morten Jensen, valgt.
Morten orienterede kort om baggrunden for, hvorfor mødet har været
nødsaget til først at blive indkaldt nu, og der var ikke kommet nogle
protester her imod fra forældrekredsen, hvilke der heller ikke var på
selve mødet, hvorfor mødet opfyldt de betingelser der var for at blive
gennemført.

Pkt. 2

Kontor:
Tlf +45 8110 3110

Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Louise Flørning
Som formand for bestyrelsen, har jeg den fornøjelse igen i år, at
præsentere bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning vil i
hovedtræk indeholde det seneste års opgaver, som bestyrelsen har
været med til at træffe beslutning om og de områder som bestyrelsen er
ansvarlig for.
Jeg har nu været i bestyrelsen i 3 år – ca. 1 år som næstformand og
resten af tiden som formand – og som I kan se af dagsorden, så er jeg
på valg i år - hvilket kan betyde at jeg ikke skal fortsætte
bestyrelsesarbejdet – hvis I som forældrekreds ikke træffer beslutning
om genvalg.
Jeg vil derfor lige kort sige at jeg har lært utrolig meget af at sidde i
bestyrelsen – og jeg syntes at alle forældre burde prøve at sidde i
bestyrelsen, fordi det giver et helt unikt indblik I hvordan tingene
fungere – og det er bestemt ikke en tid jeg ville have været foruden.
Jeg vil indlede bestyrelsens beretning med, hvad bestyrelsen ”er til for”
og hvad der er vores arbejdsopgaver.
For i hovedtræk kan man sige, at bestyrelsen ”kun” er ansvarlig for den
økonomiske drift af skolen. Det kan for nogen lyde ekstremt simpelt og
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Referat:

Pkt. 1

Idestrup Privatskole

det er det også… MEN - ALT hvad der foregår her på skolen, har på
den ene eller den anden måde betydning for skolens økonomi.
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Økonomi
Bestyrelsens arbejde består som nævnt i økonomien, - og det at ligge
skolens budget, er en meget stor del af bestyrelsens arbejde.
De beslutninger der træffes på budgetdelen, har stor betydning helt ud
til den enkelte elev, ansat og forældre. Det er med andre ord også et
kæmpe ansvar vi sidder med og et ansvar vi tager på os.
Bestyrelsen får på den måde også et indgående kendskab til:
økonomien i de enkelte fag, vedligeholdelsesposter,
personalesammensætning, forsikringsforhold osv.
Den nuværende bestyrelse har et fantastisk godt samarbejde med
Annika omkring budgetlægning og har også nu hvor vi virkelig har
været helt ned i materien i de enkelte budgetposter for 2. gang
efterhånden et ret godt og indgående kendskab til budgettet.
Formandskabet skulle sammen med Annika have været på
budgetseminar i efteråret, men da der var stor usikkerhed omkring
restriktionerne valgte vi at afholde vores eget seminar og tilbragte
simpelthen en hel dag sammen med vores revisor Charlotte – hvor vi
sammen sad og lagde budgettet for 2021 – på den måde var der alene
fokus på vores eget regnskab og vores egne tal – og vi har faktisk
besluttet at det gav så god mening at vi gentager processen, når vi I
efteråret skal lægge budgettet for 2022.
I år betød besparelserne at vi har været nødt til at spare stillinger – det
er og bliver ALDRIG sjovt at spare – og slet ikke når der er tale om
stillinger der skal nedlægges.
Det har også betydet at vi indirekte har lagt et øget arbejdspres på dels
Stine som sekretær og Annika som skoleleder – da Annika i al for høj
grad har dækket de manglende lærertimer selv.
Revisor Charlotte vil komme nærmere ind på regnskabet under pkt. 5
og 6.

Markedsføring
Bestyrelsen har et stort ønske om at øge og målrette skolens
markedsføring.
Dette ønske udspringer naturligvis af den økonomiske faktor, at flere
elever betyder bedre økonomi.

www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk
Cvr-nr: 33421303
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På vores månedlige bestyrelsesmøder orienteres vi løbende om, hvad
der rører sig på skolen og drøfter ad hoc eventuelle problematikker der
opstår undervejs. Vi holdes ajour med driftsbudgetter, elevtal,
sygefravær, karaktergennemsnit, nye tiltag mv.
Referater fra vores bestyrelsesmøder kan, ligesom alle andre lovpligtige
dokumenter, ses på skolens hjemmeside.

Som også ved tidligere forældrekredsmøder har berettet om, så er det
bare et faktum at vi går en fremtid i møde med mindre årgange – og vi
er med andre ord i skarpere konkurrence om eleverne med andre skoler
end vi har været tidligere.
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Hjemmeside: Martin fik lavet en flot ny hjemmeside
Busreklame: Vi fik påsat reklame på bagsiden af vores lokale 741
bus
-sammen med busreklamen tilkøbte vi samtidig og 240.000 google
displays.
Messe: Der blev arrangeret deltagelse på Guldborgsund Kommunes
årlige livstilsmesse i hallen.
Den skulle have været afviklet i marts måned 2020, men blev aflyst
pga. corona. Dengang havde Stine sørget for at alt var planlagt og alt
materiale indkøbt.
Facebook: Martin har sørget for øget fokus på Facebook mv.
Flyers: Der blev delt flyers ud i det meste af Nykøbing – med øget
fokus på området på Østerbro
Så hvad gør bestyrelsen lige nu for at brande markedsføre og brande
Idestrup Privatskole??
Sidste år brugte vi en del penge på markedsføring og da økonomien
ikke er til at kaste om sig med penge til markedsføring – er det noget af
det vi har set os nødsaget til at gå lidt forsigtigt frem med.
Messe - lige så snart der åbnes op for livstilsmessen eller andre messer,
hvor det giver mening at vi deltager – så er vi helt klar! - Vi har
messestandsudstyr, balloner, tøj og alt klar til at tage ud og stille op, når
muligheden byder sig igen.
Aviser: Bestyrelsen og Annika har stadig løbende kontakt med diverse
trykte medier, som fra tid til anden bringer nogle flotte artikler om
vores skole. Annika sørger for jævnligt at fodre aviserne med de gode
historier, som vi har så mange af.
Late Night : Er også en af de events, hvor skolens deltagelse er helt
essentiel – både for skolen, men i stor stil også for vores samarbejde
med virksomheder og private i Idestrup og Omegn.
Det kommer igen – ikke i år – men det kommer igen!
På besøg: En andel af nye tiltag vi skulle have søsat i foråret, var det at
komme rundt på forskellige institutioner, børnehaver mv. og fortælle
om os selv – invitere børn og forældre til forskellige arrangementer på
skolen, således at vi får gjort os selv synlige.
-og der er ingen tvivl om at i takt med at Danmark lukkes mere op, så er
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Bestyrelsen påbegyndte forskellige tiltag sidste år:

det noget der skal tages fat på.

Vi har mange markedsføringsmæssige tiltag vi ønsker gennemført –
men vi har i planlægningen af disse været udfordret på hvad vi kan
tillade os at bruge penge på – ligesom vi skulle være sikre på at vi ikke
brugte ressourcer og penge på noget vi ikke kunne gennemføre
alligevel.
MEN MEN
Jeg har sagt det før - I som forældre er faktisk det bedste
reklameparameter – I kan hjælpe skolen ved at fortælle ”den gode
historie” om skolen, ved at dele de fantastiske Facebookopslag som
personalet ligger op på siden, I kan anmelde skolen på trustpilot og
være skolens ambassadører udad til.
Vi er en skole, men også samtidig en butik, en virksomhed som har en
vare der skal sælges. -så lad os gøre hinanden gode og sikre trygheden
for eleverne og fremtiden for skolen.
Sponsorkoncept
Hvad er nu det?
Som i nok ved har vi varslet med sponsorkonceptet i et års tid – men af
respekt for private og virksomheder som har lidt økonomiske tab i
forbindelse med Corona, har vi været tilbageholdende med at udrulle
konceptet i respekt for situationen i al almindelighed.
-det har dog vist sig at der har været stor interesse for konceptet og
derfor har vi besluttet at lancere det NU!
Formålet med sponsorkonceptet er I sin enkelthed at kunne ”gøre lidt
ekstra” -uanset om disse går til enkelt projekter elle i større puljer er at
forskønne skolens ydre, øge det funktionelle miljø ude som inde,
understøtte leg og læring., markedsføring af skolen osv. – for
mulighederne er mange.
Administrationen omkring sponsorkonceptet for IP herunder søgning af
sponsorater og sponsorer vil ligge i hovedtræk ligge i bestyrelsen. –og
jeg siger i hovedtræk, fordi det giver naturligvis mening at den af de
ansatte som tilfældigvis har kontakten til en samarbejdspartner eller
som uopfordret bliver kontaktet – at det er den person der
indledningsvist tager snakken med vedkommende.
Fordi sponsoraterne i høj grad vedrører skolens økonomi men ligeledes
fordi vi med udgangspunkt i besparelserne ikke kan pålægge yderligere
opgaver til hverken sekretær eller ledelse.
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SMILO: Som et forsøg på et nyt tiltag lavede vi et samarbejde med
virksomheden SMILO om at lave disse anderledes ”LOGO” bluser. Et
projekt der var sjovt at arbejde med, men som også gav lidt
udfordringer i forbindelse med corona – hvor vi måtte arrangere
afhentning hjemme hos mig, -men det kan nu også noget, fordi igen får
vi set og talt med hinanden.

•
•

Beløbsstørrelserne skal være kr. 5.000,- kr. 10.000,- kr. 25.000,- for
henholdsvis sølv, guld og hovedsponsor.
-og kan være rede beløb overført på vores konto, -men det kan også
være serviceydelser i form af asfaltering af en skolegård, et digitalt
bogsystem eller faldunderlag til vores legeplads.
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Så hvis I kender til en virksomhed – som kunne tænkes at være
interesseret i at støtte op om det gode formål – så giv endelig lyd.
Kurser
En del af bestyrelsens ansvar er også at holde sig orienteret om evt.
lovændringer der har betydning for skolen, men også at dygtiggøre sig
inden for ansvarsområdet.
Vi som bestyrelse, er valgt af jer i forældrekredsen, til at varetage det
ansvar der følger med til bestyrelsesarbejdet. Vi er ikke professionelle
bestyrelsesmedlemmer og vi begår også fejl – ikke med vilje, men fordi
vi er ”bare” er forældre lige som jer.
Vi kan ikke gøre noget ugjort, men vi kan lære af de udfordringer vi
møder og det er i den grad noget som bestyrelsen forsøger at gøre.
Heldigvis er Idestrup Privatskole medlem af det der hedder Danske
Privatskolers forening (i daglig tale omtales som DP) og dem har både
bestyrelsen og ledelsen mulighed for at kontakte, om alt det vi måtte
være i tvivl om. Ved DP sidder nogle fantastisk dygtige konsulenter,
som vi benytter os af at rådføre os med, således at vi sikre at de
udmeldinger, kontrakter, beslutninger og tiltag vi beslutter er i
overensstemmelse med lovgivning på de pågældende områder.
Også i år deltog Heidi og jeg på Formands – og næstformandsseminar,
som dog denne gang blev afholdt på Google-meet. Der blev for så vidt
ikke sagt noget vi ikke vidste i forvejen, men vi fik et super ”brush up”
på vores opgaver og vores værktøjer, - rollefordeling og ansvar mellem
bestyrelse og skoleleder. Det blev gjort meget kort, da dette onlinemøde
alene varede i 2 timer – kontra at vi sidste gang var på et 2-dages
seminar!
Vi håber at næste seminar bliver fysisk – da det bare giver mulighed for
et bredere indhold i seminaret men også at det giver os meget større
mulighed for sparring med andre privatskoler.
Vi holder naturligvis øje med de relevante kurser og seminarer, der
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Den virtuelle del til hjemmesiden er på plads og er integreret på
hjemmesiden
Der er lavet tjeklister til brug for det enkelte sponsorat, således for
at sikre at vi ensretter hver enkelt sponsor og får udført de enkelte
administrative bagvedliggende opgaver.
Design af sponsorbeviser er udarbejdet
Sponsortavlerne er monteret og klar til at blive påført navne

måtte være relevant for vores arbejde.

•

•

•

Online undervisning, - det er noget vi virkelig har set en kæmpe
udvikling i, både hos lærer og elever. Vi har også set et stort
potentiale! –for hvem siger at vi ikke fremadrettet kan have elever
fra hele Danmark – bare online??
Bestyrelsen har også afholdt online bestyrelsesmøder, hvilket har
skabt en måske vil nogen mene mere struktureret mødekultur.
Hygiejne – Vi er mere bevidste om vores hygiejne og pr. automatik
er elever og personale mere opmærksomme på hygiejne og omgang
med hinanden.
Sammen kan vi det hele – Som en af de få skoler i Guldborgsund
kommune som ikke har haft smitteudbrud – må vi bare konstatere at
sammen kan vi klare det meste.

En stor tak
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak for året der er gået
Til elever og forældre – som uden tøven og spørgsmålstegn har fulgt
retningslinjerne der er blevet givet – også selvom det er svært at slippe
kontrollen i forhold til de mindste elever. Jeg har selv en datter i 0.
klasse – og ved derfor hvor svært det kan være ikke at have samme
muligheder for at hente og bringe, sørge for at madpakken kom på plads
eller tjekke op på ekstra-tøj i garderoben mv.
I har alle bakket op om fællesskabet – også selvom det har været på
afstand.
Til personalet – som har sørget for at efterleve alle de restriktioner der
har været fra ministeriet og samtidig sikret at elever (og forældre) har
følt sig trygge i en meget anderledes hverdag.
Vi anerkender den opgave der ligger i pludselig at skulle tilrettelægge
undervisningen på en helt anden måde.

til Annika – som trækker et helt usandsynligt stort læs.
Du har sørget for at vi alle er blevet guidet igennem de nyeste
udmeldinger både fra undervisningsministeriet og sundhedsministeriet.
Vi ved at du har påtaget dig ½ sekretærstilling, en lærerstilling – dette
samtidig med din tidligere vicer-rolle og din skoleleder opgave. Det er
alt for meget – selv for en superhelt som dig.
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Corona – hvad har vi lært
Nu hvor vi forhåbentligt kan begynde at stole på at coronaen er ved at
slippe sit tag i samfundet og i særdeleshed på skoleområdet - er det også
vigtigt at se tilbage – hvad har vi lært?
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Pkt. 2.1.

Bemærkninger til bestyrelsens beretning
1. Dorte Kot Spuur – (Marie-Louise 6. klasse):
Oplyser at hun har været positivt overrasket over den online
undervisning, der har fundet sted i løbet af corona og var
eventuelt et tiltag der kunne blive inddraget mere selvom vi nu
fysisk er tilbage på skolen, da hun ser at hendes datter har lavet
væsentligt mere i den forbindelse.

Pkt. 3.

Skoleleders beretning
Kære forældre
Tusinde tak for jeres fremmøde.
Det er dejligt at se, ikke bare ved denne stund, men generelt hvor
engagerede forældre der er på IP. Det bedste et barn kan have med i
skole er nemlig engagerede forældre.
Det sidste år har været ganske særligt på mange måder. Som på alle
andre skoler har vi været underlagt mange restriktioner i forhold til
Covid 19. Vores børn har været online og modtaget undervisning på
denne vis igennem mange uger. Særligt overbygningen har stået for
gennem det sidste år.
Indskolingen /mellemtrin blev for alvor ramt efter juleferien og skulle
lige som 5. – 9. klasse undervises online. Det var en kæmpe
omvæltning for både medarbejderne og ikke mindst for
familierne/børnene. Har vi givet eleverne den undervisning de ellers
ville have fået, hvis skolens havde haft helt normalt skema – her er
svaret helt sikkert nej. Det er ikke det samme, at sidde bag en skærm og
modtage undervisning. Men har vi gjort det ud fra en ambition om, at
vores børn skulle have den bedst mulige undervisning og at vi stadig
forholdte os til, de mål og ambitioner vi som udgangspunkt havde i
vores årsplaner mv. – til det kan jeg sige, ja, det gjorde vi. Og sandt at
sige så har de praktiske/musiske fag været taget ud, hvorfor eleverne i
0. – 4. klasse har fået væsentlig flere dansklektioner end der normalt er
i skemaet, da de praktiske fag er blevet erstattet af dansktimer.
Generelt har det derfor i sandheden været et særligt skoleår med mange
udfordringer som I, jeres børn og medarbejderne har løst i samarbejde,
dialog og ikke mindst på fornemmeste vis. Tusinde tak for
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Du har også varetaget et fantastisk arbejde i PPR-delen, som desværre
har været nedprioriteret af tidligere leder.
Bestyrelsens fornemste opgave er i den kommende periode at passe på
dig – og sammen skal vi have fundet en løsning – det er ikke nemt,
fordi så havde vi gjort det. Økonomien i dette spiller en helt afgørende
rolle – men vi håber at vi sammen kan finde en løsning.

tålmodigheden, opbakningen og jeres forståelsen gennem en
udfordrende periode.

Vi er også gået i arbejdstøjet i forhold til, at skabe endnu bedre og
trygge rammer for vores elever. Nærværende, anerkendende og
tilstedeværende voksne grundstenene for læring og trivsel hos vores
børn.
Samme med bestyrelsen har vi lavet skolens nye værdigrundlag. Vi har
arbejdet med dette i et fællesskab og det har været en rigtig god proces,
hvor vi har fået drøftet, diskuteret og fundet fælles konsensus af, hvad
vi fremadrettet ønsker at stå for, handle efter og ikke mindst mødes i.
Med det nye værdigrundlag følger arbejdet med skolens 3-5-årige
strategier.
Vi skal have strategier inden for følgende områder Økonomi, hvordan
sikres skolen økonomisk ud fra den faktuelle viden vi har (her er
elevtallet altid vores udgangspunkt), faglighed – hvordan løfter vi
eleverne endnu mere? inklusion - hvordan sikre vi at de elever der kan
have det svært får den bedste hjælp? Hvordan sikre vi de elever der har
brug for noget ekstra får dette i dagligdagen osv. En strategi for,
hvordan vi arbejder konkret med skolen og omverdenen herunder
skolens fokus på rettigheder og konventioner og sidste men ikke skal vi
have en kommunikationsstrategi. Dette arbejde er som sagt startet men
fortsætter ind i det kommende skoleår også.
Vi har gennem det sidste år arbejdet internt på, hvordan vi sikre at
eleverne, forældre og medarbejdere har lyst til, at blive og ikke mindst
indskrive deres børn på IP. På personalefronten har vi gennemført en
arbejdspladsvurdering og som noget nyt har vi her i foråret lavet en
forældretilfredshedsundersøgelse. Disse to værktøjer skal fremadrettet
være med til, at give os et billede af, om vi er på rette vej. Er vi en
skole hvor det er et godt sted at lære og et godt sted at være?
Som forældre har vi fået 98 besvarelser. Der har været både ros og ris,
hvilket giver os en god indsigt i, hvad det er forældregruppen ønsker og
har af forventninger til skolen. Ikke alle ønsker kan blive opfyldt, men
jeres konstruktive kritik har vi taget meget alvorligt og det ligger derfor
også til grund for nogle af de parametre der træder i kraft i forhold til
både vores faglighed strategi og vores inklusionsstrategi samt den
kommunikationsstrategi der vil blive udarbejdet.
Skolen skal have et dynamisk fundament. Vi skal kunne stå mål, ikke
bare med ministeriets krav men i høj grad også til de forrentninger der
stilles til en skole. Vi skal være os bevidste om, at være en skole i
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Internt arbejder vi fortsat på, at skabe gode arbejdsvilkår og et godt
arbejdsmiljø. Det er derfor et tema vi sammen har sat fokus på igennem
dette skoleår. Det vil være et team vi ikke slipper de kommende år, men
noget vi vil arbejde med som en dynamisk proces der omfavner vores
hverdag på skolen.

Ind i mellem er det således, at der er medarbejdere der stopper. Som
bestyrelse og ledelse gør vi alt hvad vi kan for, at skabe kontinuitet i
medarbejdergruppen men ind i mellem sker der ting i folks liv, der gør
at vores veje må skilles. Det kan vi ikke stoppe helt og det skal vi ikke
stoppe helt. Man skal være på en arbejdsplads, der giver energi og
omvendt. Hvis dette ikke er en realitet kan jeg kun have stor respekt
for, at enkelte træffer et andet valg. For mig er det nemlig afgørende at
privatliv og arbejdsliv hænger sammen for den enkelte. Men det er også
vigtigt, at enhver medarbejder i sin ansættelse på skolen kan give vores
børn de bedste, dygtigste og tillidsvækkende voksne når de er i skole.
Voksne der lytter, er tydelige, faglig kompetente og ikke mindst
anerkendende i enhver henseende i mødet med børn og kolleger.
Som medarbejdere har vi komittet os - vi er stolte af vores arbejdsplads
og vi er stolte af den vej vi er begyndt at lægge for Idestrup Privatskole.
Sluttelig kan jeg derfor kun sige;
Eleverne og medarbejdernes succes - er min motivation
Tak
Pkt. 3.1.

Bemærkninger til ledelsens beretning
1. Michele Marlene Schneekloth Jensen – (Malte 0. + Malou 4.
klasse)
Dejligt at se at folk nu også begynder at vender tilbage. Det
giver et indtryk af, at bøtten er ved at blive vendt.

Pkt. 4

Fremlæggelse af godkendt og revideret årsrapport til orientering
v/revisor Charlotte Friis
Der blev udleveret et sammendrag af årsrapporten til de deltagende ved
forældrekredsmødet, den fulde version ligger på skolens hjemmeside.

Idestrup Privatskole
Kirkevej 5
4872 Idestrup
Kontor:
Tlf +45 8110 3110
SFO:
Tlf +45 8110 3115

www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk
Cvr-nr: 33421303

Document reference: 0867970348747

Dokument til digital underskrift oprettet 01-09-2021 af Martin Kiving. Rid: 63844195

fremtiden, vi skal løfte vores resultater således, at vi præsterer
minimum som landsgennemsnittet af skoler og meget meget gerne
bedre, vi skal have fokus på det hele barn og sikre at alle vores børn får
den rette støtte og stilladsering gennem deres grundskoletid og vi skal
ikke mindst sikre et godt solidt økonomisk grundlag. Er vi på vej efter
en tur i stormvejr – ja det er vi. Vi har fået skabt et godt og solidt
fundament for samarbejde mellem bestyrelse og medarbejdergruppen.
Vi tør se indad og vi tør gå i dialog om alt der er svært. For det er til
tier svært, at efterleve forældres ønsker. Men vi poplever i større og
større grad, at vi lykkedes fordi vi også har turde tage hul på
værdidrøftelserne interne. Vi vil være en tilvalgsskole – vi vil være en
skole hvor I som forældre og eleverne oplever og bliver mødt med
anerkendelse og højfaglighed uagtet om I møder John, Anette, Annelise, Lars, Martin eller en hel 7 medarbejder på skolen.

Revisor gennemgik hovedpunkterne og præciserede at årsrapporten er
påtegnet blankt, dvs. uden bemærkninger eller kritiske bemærkninger
til regnskabet.

Der er store forpligtigelse pga. den nye ferielov ca. 700.000 (519.000)
hvis vi lukkede skolen nu der også er afsat i budgettet.
Der er afskediget/lavet en nedjustering af medarbejdere pga.
økonomien hvilket også medfører yderligere omkostninger end
beregnet.
Ingen bemærkninger fra forældrekredsen.
Pkt. 5

Der er budgetteret med et overskud på kr. 6.000,00 med udgangen af
2021. Budgettet er godt gennemarbejdet og der er kigget på alle poster.
Bemærkninger til budgettet
1. Kenneth Winther - (Kristian 8. klasse)
De strategier der er lagt for skolen er der sat penge af til de
indsatser fremadrettet?
Svar: Det er ikke lagt ind i budgettet for 2021, men det er noget
der skal til at tænkes ind i budgettet fremadrettet.
2. Kenneth Winther (Kristian 8. klasse)
Modellen 2 lærerordninger, er det noget der vil kunne komme
på tale i kommende skoleår?
Svar: Dette er der ikke økonomi til i nuværende budget.
Pkt. 6
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Fremlæggelse af det vedtagne budget til orientering v/revisor
Charlotte Friis.
Der fremlægges et sammendrag af budgettet for 2021, der ligeledes
findes på skolens hjemmeside.

Pkt. 5.1

Idestrup Privatskole

Fremlæggelse af det almindelige årlige tilsyn v/skoleleder Annika
Bramming.
Lige som forudgående år gennemgås de krav der er til folkeskolen og
som vi læner os op af, selvom vi ikke skal opfylde alle disse krav gør vi
det stort set alligevel.
Der er igen ingen anmærkninger på rapporten for det årlige tilsyn.
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Skolen lander på et underskud på kr. 438.000, som bygger på et lavere
elevtal. Budgettet der var lagt for 2020, var på baggrund af en
forventning på 161 elever.

Ingen bemærkninger fra forældrekredsen.
Fremlæggelse af forældretilfredshedsundersøgelsen v/ Skoleleder
Annika Bramming.
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Skoleleder oplyser at hele undersøgelsen ligger tilgængelig på skolens
hjemmeside inkl. kommentarer. Vi kan konstatere at størstedelen af
dem der har svaret er kvinder.
Vores tilsynsførende meget tilfreds med resultatet. Viser at vi gør det
godt.
Selvfølgelig kigger vi på de gode resultater, men vi kigger lige så
meget på dem, som måtte have udfordringer der skal arbejdes med.
Undersøgelsen tegner et billede af, at størstedelen faktiske er tilfredse
med det arbejde der bliver gjort på skolen.
De problematikker der er nævnt i besvarelsen, skal der tages hul på.
Det skinner igennem de områder der skal sættes ind med i de nye
strategier.
Gode ideer fra forældrekredsen til hvad der kan og skal arbejdes med,
f.eks. udearealerne, mv.
Bestyrelsens bemærkninger til forældretilfredshedsundersøgelsen
Her skinner det igennem, at der skal arbejdes med kommunikation.
Referater vil fremadrettet kunne komme hurtigere på hjemmesiden da
de nu underskrives digitalt.
De oplyser at det er svært at være mere synlige, men er noget der kan
spørges mere konkret ind til ved næste tilfredshedsundersøgelse. Så
man derved kan få af vide, hvordan man ønsker mere synlighed fra
bestyrelsen.
De oplyser, at Bestyrelsen-Ledelsen-Personalet har et meget bedre
fællesskab og sammenhold, også idet bestyrelsen nu deltager på
temadage sammen med personalet, hvilket giver en rigtig god synergi.
Bestyrelsen præciserer at det ikke er for at favorisere
bestyrelsesmedlemmernes børn, at der er valgt netop de børn til
markedsføringsmateriale. Det er alene for at sikre, at alle tilladelser i
den forbindelse er i orden, og for at sikre, at materialet ikke skal laves
om konstant, men give et genkendeligt billede udadtil.
Pkt. 7.1

Bemærkninger fra forældrekredsen vedr.
tilfredshedsundersøgelsen
1. Lars Hansen - (Lærke 1. klasse, Liva 7. klasse, Niclas 9. klasse)
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Pkt. 7

Bemærker at der burde være rig mulighed for forældre
arbejdsdag ud fra alle de ønsker i forældreundersøgelsen.
2. Pauline Vivi Vedderkop - (Mathilde 4. klasse)

3. Lars Hansen - (Lærke 1. klasse, Liva 7. klasse, Niclas 9. klasse)
Oplyse, at der alle dage ikke kommet flere forældre til
forældrekredsmøderne, heller ikke nu hvor der faktisk er muligt
at kunne mødes, men hvis man har brug for svar er der kommet
dem som har haft ting på hjertet.
4. Dorte Kot Spuur - (Marie-Louise 6. klasse)
Mener det er vigtigt at have is i maven, bibeholde de gode
betingelser for personalet, og er sikker på det nok skal vende,
men det er vigtigt at forældrene bakker op.

Pkt. 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
1. Louise Flørning – ønsker genvalg
2. Carl Bundgaard Ravn – ønsker ikke genvalg
To kandidater meldte sig, henholdsvis Louise Flørning der var villig til
genvalg (Mikkel 4. klasse & Sisse i 0. klasse) og Thomas Sembach
Hansen (Mads-Christian 3. klasse og Silja 1. klasse)
Thomas Sembach Hansen præsenterede sig kort for forældrekredsen og
hans baggrund for at ville indtræde i skolens bestyrelse.
Begge kandidater vælges uden skriftlig afstemning.
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Udtrykker bekymring over det lave elevtal, selvom der er
mange gode visioner og ideer. Hun pointerer også, at der ikke er
særlig mange fremmødte til forældrekredsmøderne.
Svar:
Det stormvejr skolen har været I og den elevnedgang der har
været har naturligvis sat sine spor, men vi begynder så småt at
se at bøtten nu bliver vendt. Elever vender tilbage, personale
vender tilbage, større tilgang i indskrivninger af kommende
elever. Det er tillid der skal bygges op igen, det har kostet og
kommer til at tage tid. Men med det mønster der stille og roligt
begynder at tegne sig og ved at vi fortsat arbejder videre med
vores strategier er vi klart af den overbevisning at der på sigt
nok skal komme flere elever til IP.

Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.
-

Carl Bundgaard Ravn melder sig som 1. suppleant
Dorte Kot Spuur melder sig som 2. suppleant

Begge kandidater vælges uden skriftlig afstemning.
Dokument til digital underskrift oprettet 01-09-2021 af Martin Kiving. Rid: 63844195

Pkt. 10

Idestrup Privatskole
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Evt.

Kontor:
Tlf +45 8110 3110

1. Mette Leire Christensen – (Anna 4. klasse)
Uddybede det hun blandt andet har kommenteret i
forældreundersøgelse vedr. bestyrelsen, som f.eks. ”Den stive
facon”, ”For meget panel”, mv. Hun hentydede blandt andet til
bestyrelsens opstilling på selve forældrekredsmødet, som hurtigt
kunne fremstå stift og ikke så imødekommende. Ved anden
opstilling kunne det evt. fremme dialogen på
forældrekredsmødet.
Svar: Det tager bestyrelsesformanden til efterretning. Der er
lovpligtige dele der skal overholdes, men kan eventuelt godt
arrangeres anderledes
Hun efterspørger samtidig om der er et godt samarbejde med
Idestrup Børnehus?
Svar: Formanden udtaler at de ønsker et endnu tættere
samarbejde, de har flere ideer til et tættere samarbejde med
børnehaverne. Har været udfordret af Corona, men vil klart
være et område, der bliver lagt mere fokus på fremover.
2. Pernille Pilborg – (Agnes 9. klasse)
Oplyser at de private børnehaver meget gerne vil arbejde
sammen med privatskolerne, så anbefaler og støtter op om
fokus på dette område.
3. Heidi Jørgensen – (Mads 9. klasse)
Orientere at hun er glad for Annikas skriv hver uge
(fredagsnyt), hun oplyser at man evt. også kunne få små
historier med i grundejerforeningens blad, Budstikken, således
at forskellig information om skolen kom ud over kanten til
borgere i byen og ikke kun til forældrekredsen.
Desuden bemærker hun, at når skolen nu snart har 10 års
jubilæum, kunne det være en god måde at markere skolen flot
på også i diverse medier.
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Pkt. 9

Svar: Der er allerede planer om en stor skolefest 20. august
2021, netop for at fejre skolens jubilæum, som forældrekredsen
vil høre meget mere om.
Idestrup Privatskole

Som dirigent
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4872 Idestrup

Som bestyrelsen v/formanden
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____________________________
Morten Jensen

______________________________
Louise Flørning
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Dirigenten takkede og hævede forældrekredsmødet.
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