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Kort orientering fra Formanden
Formanden orienterede kort om at hun og næstformanden skulle havde deltaget
på Seminar for bestyrelsesformænd og -næstformænd d. 21.-22. januar 2022,
men at de grundet det høje smittetal havde truffet beslutning om ikke at deltage
alligevel.
Kort orientering fra medarbejderne
Vi har nu Tor tilbage fra barsel og efter endt corona, hvilket er rart og det frigiver
AB som samtidig også har startet mus-samtale op.
Det har været udfordrende pga. mange covid-19 tilfælde, men der bydes ind, og
hjælpes hvor der kan fra alle.
Denne tid som har været meget præget af covid-19 kan mærkes kollegialt, og
mange ser frem til at vi igen kan være mere sammen.
Vi står over for en uge 5, hvor det er projektuge og prøveeksamener som er en
tilbagevende ting for nogen, men samtidig også nyt for nye medarbejder.
Fastelavn nærmer sig, og vi håber alle dette arrangement kan gennemføres i år.
Til slut orienteres der også kort om det ellers planlagte brobygningsarbejde
mellem Idestrup Børnehus og nye kommende elever som desværre også har
været hårdt ramt af aflysninger pga. covid-19. Men som vi håber meget på at
kunne genoptage snarest muligt.
Orientering fra Skoleleder
Er gået i gang med mus-samtalerne, og oplyser at hun har valgt at placere det
først på året, inden man skal i gang med fag/opgavefordelingen til kommende
skoleår.
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Bestyrelsesmøde onsdag den 19.01.2022 kl. 19:00 –
21:30 – Online.

Bekymring for elevtallet, det er en udfordring, at vi er der nu hvor alvoren
rammer gevaldigt og vi skal kigge indad. Er der noget vi skal ændre og/eller er
der noget struktur som skal ændre? også i forhold til den
forældretilfredshedsundersøgelsen som igen snart løber af stabler, rammer vi
rigtig eller er der noget andet vi skal dykke noget mere ned i.

Skoleleder oplyser lige som medarbejderne at det ar været voldsomt
udfordrende at få alt til at hænge sammen, især i sidste uge når så mange
medarbejdere er væk, kan vi ikke levere på et plan som vi gerne vil. Det gør
selvfølgelig noget men dejligt at se at alle har budt ind med alt hvad de kunne.
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141 elever.
Der er udmeldt 1 elev fra 9. klasse pga. flytning til Sydsjælland.
Der er udmeldt 1 elev pr. 01.03.2022 fra 5. klasse pga. flytning.
- SFO
Morgen SFO – 1 elev – er udmeldt pr. 31.03.2022
SFO hele dagen – 47 elever
Klub – 4 elever
Statistik viser der i gennemsnit er 29 børn dagligt i SFO og mest fra 0., 1. og 2. klasse

- Sygefravær
Eftersendes
- Saldobalance
Der er årsrevision fredag den 28. januar 2022, hvorefter I vil modtage det
endelige resultat for 2021, så snart det er os i hænde.
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Evt. nedsættes et udvalg som tager sig af markedsføring og hvilke forventninger
har og ønsker bestyrelsen i den forbindelse.

Idestrup Privatskole

1. Timefordelingsplanen/Ferieplan for kommende skoleår – AB – 30

Der er 2 elementer, om muligt godkender det for flere år, så lederen kan
tale mere ind i det med medarbejderne.
Skoleleder anbefaler model nr. 2, hvor billedkunst tages ud efter 2. klasse.
Prioriteten må helt klart være det faglige frem for det kreative.
Bestyrelsen beslutter at gå videre med forslag 2, som nu præsenteres for
medarbejdergruppen.

2. SFO – MK/JW – 90 min.
Udvikling af SFO ses i samspil med samarbejde med børnehave, brobygning
til SFO og ikke mindst skole.
JW, MK, MA har været i gang med at arbejde med førskoleforløb, hvad vil vi
tage med videre, hvad ønsker vi fremadrettet.
Gruppen fremlagde deres oplæg for bestyrelsen, for at høre deres input og
evt. rettelser hertil. Et godt gennemarbejdet koncept.
I forlængelse heraf udsprang et ønske fra bestyrelsen om nedsættelse af en
”markedsføringsgruppe”, som skal have til formål at samle
markedsføringstiltag, ønsker og ideer med henblik på en helhedsindsats i
forholde til at brande og markedsføre IP bedst muligt.
Bestyrelsesformand, Næstformand samt JW har ansvaret for at nedsætte
denne gruppe.

EVT.
Dagsorden vedrørende behandling af punkter på lukket møde, fremsendes af
bestyrelsesformanden til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Idestrup Privatskole
Kirkevej 5
4872 Idestrup
Kontor:
Tlf +45 8110 3110
KlubMini:
Tlf +45 8110 3115
KlubMaxi:
Tlf +45 8110 3115
www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk
Cvr-nr: 33421303

Document reference: 1921765998606

Dokument til digital underskrift oprettet 18-03-2022 af Martin Kiving. Rid: 63844195

min.
Det anbefales at have den samme som i år.
Dog vil det give større mulighed for, at dække fagfordelingen ind, hvis vi
følger minimumstimetallet i dansk og matematik også i indskolingen.
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