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Kort orientering fra Formanden
Det er faktum at Mads Jensen har søgt orlov og Carl Bundgaard Ravn som er 1.
suppleant er derfor indtrådt i bestyrelsen pr. 23.02.2022 indtil Mads vender
tilbage fra sin orlov.
Datoen for forældrekredsmødet skal på plads, så vi kan få det ud i tiden med
dagsorden mv. Kim og Jannie tager sig af dette. Der påtænkes
forældrekredsmøde tirsdag den 24. maj 2022.
Hvis man har nogle bud på eventuelt kandidater, bedes dette meldes til
bestyrelsesformanden/næstformanden således, at de vil kunne klæde en evt. ny
kandidat godt på.
Der er et stærkt ønske om at udskolingen også repræsenteres i
skolebestyrelsen.
Kort orientering fra medarbejderne
Der er afholdt læremøde, hvor man gennemgik opgaver som der påtænkes den
enkelte medarbejder. Der var en generel positiv stemning hos alle. Alle er i
kommende skoleår gået 1-2 lektioner op for sammen at dække bedst muligt.
Dvs. inden længe vil vi kunne få styr på kommende opgaveoversigter og
skemaer, igen i år en fredelig proces.
Skoleleder har lavet et godt gennemarbejdet arbejde og samtidigt lyttet til
medarbejdernes personlige ønsker.
Vi har overstået vores projekt uge (uge 5) med en god snak på tværs af
klasserne, så når man overtager en klasse kan man arbejde godt videre. Der er
lavet en direkte køreplan så det herved bliver nemmere for især nye
medarbejdere at drage god nytte af hvordan man gør på Idestrup Privatskole
samt have vores værdier i fokus.
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Bestyrelsesmøde onsdag den 23.02.2022 kl. 17:30 –
20:30.

Der er taget fat på vores traditioner, hvad gør vi, hvem deltager, hvem står for
det og igen drager vi vores værdi med ind under det.
Orientering fra Skoleleder

Guldborgsund kommunes testteam vil ikke længere komme på skolen, men det
er fortsat muligt at få udleveret hjemmetest kit indtil udgangen af marts 2022.
Ledelsen har arbejdet med fagfordelingen og opgaveoversigten til kommende
skoleår, mangler endnu den øvrige medarbejdergruppe, men der er ikke de
store ændringer i forhold til læregruppen.
Skolen er ved at få lavet nyt tag på et stort område i A-bygningen, efter stormen.
Det har taget om sig, men forsikringer dækker det hele, og der bliver renoveret
på alle kontorerne fra gulv til loft.
Elevtal –
140 elever.
Der er udmeldt 1 elev fra 8. klasse, der er taget kontakt til familien.
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 – udmeldt 2 elever pr. 31.03.2022
Klub – 4 elever

- Sygefravær
Efter sendes til bestyrelsen.

- Saldobalance
Årsrevisionen for regnskabsåret 2021, gik fint og vi afventer det endelig resultat
som foreligges bestyrelsen, så snart det er klart til underskrift.
1. 1. godkendelse af ændring af forretningsorden – LF – 15 min.
Ændring af pkt. 1.2 i henhold til beslutning ved sidste bestyrelsesmøde.
Møderne kan afholdes fysisk eller online, som vi finder det passende.
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Heldigvis er vi færdige med corona i denne omgang. Det betyder jo ikke at vi
hverken har børn eller voksne der har corona, men vi er nede i et leje hvor vi
kan være med.

Pkt. 1.4
Pkt. 1.5 underskrives herefter elektronisk.
Ændringer underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen og tages til
2. godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.
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EVT.

Cvr-nr: 33421303

Heidi: Der mangler ofte skolepatruljer, skoleleder taler endnu engang med 8.
klasse om deres ansvar for, at sikre en god skolestart for mindre elever på skolen.
Dagsorden vedrørende behandling af punkter på lukket møde, fremsendes af
bestyrelsesformanden til bestyrelsens øvrige medlemmer.
_________________________________
Louise Sparre Flørning

__________________________________________
Heidi Rygaard Dal

________________________________________
Jannie Boesen Prier

__________________________________________
Kim Guldberg Lauridsen

________________________________________
Mads Jensen

__________________________________________
Thomas Sembach Hansen

________________________________________
Per Mathiasen
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2. Personalesituationen i overbygningen – AB – 15 min.
Dan stopper med udgangen af februar måned. Jacob går på deltid fra 1.
marts og frem til sommer hvor hans barselsvikariat ophører, og Zerina
vender tilbage fra barsel fra 1. april, samt Flemming er ansat på fuldtid fra
sommerferien.
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