Dagsorden/referat til
Idestrup Privatskole

Deltager: Louise Sparre Flørning, Heidi Rygaard Dahl, Jannie Boesen Prier, Per
Mathiasen, Carl Bundgaard Ravn, Martin Nielsen, Annika Bramming
Afbud: Kim Guldberg Lauridsen, Mads Jensen, Malene Fogh Nielsen
Næstemøde: 18.08.2021
Kort orientering fra Formanden
Som I alle har kunne se og høre i henholdsvis Folketidende og Radio Sydhavsøerne,
så blev der d. 2. juni bragt en artikel omkring Idestrup Hallens modtagelse af et
ekstraordinært driftstilskud af Guldborgsund Kommune på kr. 100.000, - som følge
af manglende indtægter grundet Corona restriktionerne.
Det var en dejlig nyhed og ikke mindst glædeligt for hele Idestrup og Omegn, at
Guldborgsund Kommune kom Hallen til undsætning med denne håndsrækning.
Artiklen omkring dette blev dog vinklet på en -for os- noget uheldig måde, da der i
artiklen blev lagt op til at Idestrup Privatskole ikke havde fastholdt deres betaling til
Idestrup Hallen ligesom de øvrige Kommunale skoler havde gjort det.
I samarbejde med Annika og ved god dialog mellem SYDFALSTERNYT og
Idestrup Hallens formand Villy Østergaard, fik vi efterfølgende bragt en præcisering
af artiklen. Præciseringen indeholdt den faktuelle oplysning at Idestrup Privatskole
står til ansvar overfor ministeriet i forhold de statslige midler skolen modtager. Det
betyder, at vi som privatskole ikke besidder den frihed, at kunne betale for lokaler i
Idestrup Hallen vi ikke har haft mulighed for at benytte i 2021. Dette uagtet, at vi
naturligvis gerne vil støtte op om hallen, som vi i øvrigt gør igen efter sommerferien
og altid har gjort.
Skolens sponsorkoncept er nu skudt i gang og der er rigtig god interesse for
sponsorater hos både private og erhvervsdrivende. Det er rigtig spændende arbejde
og fantastisk at opleve den massive opbakning til skolen fra alle fronter.
Kort orientering fra medarbejderne
Der er styr på skemaer og styr på lokalfordelingen. Nu kan der kigges fremad på det
kommende skoleår, vedrørende hvad kunne man godt tænke sig.
Hvad kunne man f.eks. på vores emneuge frihed, lighed og folkestyre og planlægge
så småt ud i fremtiden, da vi nu kan lidt flere ting.
Der er Styr på sidste skoledag og skoleårets afslutning. Det er rart og giver ro på
personalegruppen.
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Bestyrelsesmøde tirsdag den 08.06.2021 kl. 17:00 – 20:00

Klassekonferencer er godt i gang, en form for status på klasserne, hvor man kan se
hvordan det ser det ud med enkelte elever, hvad skal vi gøre i det nye skoleår for
eleverne mv.
Idestrup Privatskole
Kirkevej 5
4872 Idestrup

Orientering fra Skoleleder

Kontor:
Tlf +45 8110 3110

Vi er godt i gang med klassekonferencerne. Det er første gang vi gør det på denne
måde. At hive den viden vi får tages med videre og samtidig bygge videre på alt det
gode vi er godt i gang med.

KlubMini:
Tlf +45 8110 3115

Hvordan får vi boostet de børn der rent faktisk kan drøne derudaf og ligeledes hjulpet
dem som har det svært som det hele barn. Det er de primære punkter vi har arbejdet
med og som der skal være fortsat fokus på fremadrettet.
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info@idestrup-privatskole.dk
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Der er en masse der skal falde på plads og komme styr på inden vi kan gå på
sommerferie. Dimission, forældrekreds, mv.
Forældregruppe nervøse for om det massive mandefald i personaler fortsætter,
kommer igen, set i bakspejlet. Naturligt at være spørgende. Vi kan kun gøre det at
satse, men kan jo ikke forsikre noget, man skal ikke holde på staben for hver en pris.
Det vi ser nu er normal udskiftning som på enhver anden arbejdsplads.
Værdiarbejdet er rigtig vigtigt og har været en hård proces,
Vi kan nu se at folk vil os, der er fremgang i henvendelser vedr. nye elever samt
tilgang i elever.
Der er efterspørgsel fra kontoret og lærergruppen, at de har en leder der er mere til
rådighed og til stede og ikke så meget i undervisning.
Det opleves at overbygningen i elevgruppen pludselig kan noget, da børnene får
troen på dem selv og at de faktisk kan præstere rigtig flot.
Belinda og AB har skabt et nyt koncept til skolehjemsamtaler, så man får alle fag på
en gang og mere tid til forældrene. Fortsætter med dette koncept til de kommende
skolehjemsamtaler i overbygningen.
Det ses at både voksen og elever kan lide at være her.
Afgangseksamener, er afsluttet og det giver tid og rum til at fokusere på hvad gør vi
fremadrettet, for at præstere endnu bedre, set i bakspejlet.
Det er mulighedernes land hvis vi gerne vil, der er kun os selv til at forhindre det.
Elevtal –
148 elever + 16 førskoleelever pr. 31.05.2021.
Der er indmeldt/startet 1 ny elev i 6. klasse og 1 elev i 2. klasse.
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Der kigges fremad med glæde til det kommende skoleår som gerne skulle ligne
normalen noget mere, med flere fællesarrangementer. Der kan nu inviteres folk ind i
huset som giver nærvær og opbygger tilliden til samarbejdet mellem skole og hjem.

- SFO
Morgen SFO – 2 elever.

Klub – 10 elever – Hvoraf 3 er udmeldt med udgangen af maj – 1 med udgangen af
juni – 1 med udgangen af juli.
- Sygefravær
Vi har en sygdomsprocent i perioden august 2020 - maj 2021 på 1,38 %, hvor vi sidste år på
samme tidspunkt havde en sygdomsprocent på 1,16 %.
Fravær vedr. covid-19 er i samme periode på 0,47 %.
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- Saldobalance
Saldobalance fremsendt forud for bestyrelsesmødet og viser pt. et overskud på kr.
177.618,28 dvs. vi er ca. kr. 100.000 foran budget.

1. Forældrekredsmøde – LF – 20 min.
Endelig dagsorden sendt ud.
Bestyrelsesformanden forespørger punkter til bestyrelsens beretning, som
bedes sendt til hende.
2. Værdigrundlag – AB/LF – 30 min.
Udkast fremsendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet.
Samskriv af det arbejde der har fundet sted af hele personalegruppen, samt
bestyrelse.
Idestrup Privatskoles interne bud på hvordan værdigrundlaget skal/bør være
nu og fremadrettet. Man skal kunne se den røde tråd mellem alle værdier, så
det hænger sammen som en enhed, der skal arbejdes med alle dage og
efterleves. Dette bliver lagt ud på skolens hjemmesiden, når de sidste rettelser
er på plads efter gennemgang i samarbejde med personale, ledelse, samt
bestyrelse.
3. Markedsføring – LF – 15 min.
Det sidste års markedsføring har været præget af covid-19 epidemien, hvor vi
i stedet for de aflyste messer mv. har fokuseret endnu mere på markedsføring
på Facebook og Instagram, for at vise alt det gode fra vores hverdag.
Der vil igen komme øget fokus på markedsføring og der er allerede flere gode
ting i støbeskeen, i takt med at landet åbner mere og mere som f.eks.
- Busreklamer
- Messe
- Idestrup Late Night
- Sankt hans
- Udvidelse af skolekomedie
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SFO hele dagen – 39 elever (1 ny tilmelding) + 16 førskolebørn – Hvoraf 2 er
udmeldt med udgangen af maj - 1 er udmeldt med udgangen af juni – 1 er udmeldt
med udgangen af juli.

-

Nedsæt udvalg til jubilæumsfest/skolefest
I velkomstbrochure vedr. tilflyttere til Guldborgsund Kommune.
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____________________________
Louise Sparre Flørning

______________________________
Heidi Rygaard Dal

____________________________
Jannie Boesen Prier

______________________________
Kim Guldberg Lauridsen

____________________________
Mads Jensen

______________________________
Carl Bundgaard Ravn

____________________________
Per Mathiasen
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4. Kommende mødedatoer - AB – 10 min.
Skoleleder anbefaler hver 3. onsdag i måneden, af hensyn til
bogføring/saldobalance. Liste vedr. kommende datoer for bestyrelsesmøder
fremsendt
Godkendt af bestyrelsen
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