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Kort orientering fra Formanden
Bestyrelsen har modtaget revideret materiale oplæg, som blev benyttes i DP´s
"Seminar for Formænd og Næstformænd" som beskriver bestyrelsens opgaver
og roller - som vi med fordel kan benytte på et separat dialog/bestyrelsesmøde
kort efter forældrekredsmødet, når der er valgt nye bestyrelsesmedlemmer ind.
Vi har ligeledes modtaget et tilbud fra DP omkring en "bestyrelsesuddannelse"
som udgør Certificering i grundlæggende bestyrelsesarbejde. Uddannelsen
koster kr. 3.500,- pr. deltager.
Uddannelsen er på nuværende tidspunkt fuldt booket, men uddannelsen bliver
lagt op igen senere på året.
Jeg mener dog ikke, at der i nuværende bestyrelse, er et behov for at få en reel
certificering i forhold til vores bestyrelsesarbejde. Såfremt der er medlemmer af
bestyrelsen, der har et ønske herom, så må vi naturligvis drøfte dette.

Kort orientering fra medarbejderne
Der er startet 17 nye små 00. børn. Det går rigtig godt og de indgår rigtig godt
med skolens øvrige børn.
Det er dejligt at være tilbage til vores normale hverdag efter en lang periode med
Corona restriktioner og Coronafravær.
Der er rigtig god stemning blandt personalerne på skolen.
Vi er godt i gang med skoleårets planlægning. Vi er færdig med opgave og
fagfordelingen, samt skemalægningen for kommende skoleår (på lærerdelen),
hvilket også er rigtig rart for lærerne, da det betyder at vi allerede nu kan begynde
at forberede kommende skoleår.
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Bestyrelsesmøde onsdag den 20.04.2022 kl. 18:15 –
21:30 – Online.

Vi er meget glade for forældretilfredshedsundersøgelse og resultaterne heraf. Det
gør noget godt for stemningen og fællesskabsfølelsen, at forældrene – lige som
medarbejderen – oplever at vi er på rette vej med skolen.
Orientering fra Skoleleder

Skoleleder skal i gang med tilstedeværelsesplanlægning for skolens øvrige
medarbejdere, samt tilrettelægge klassekonferencer.
Flemming Rysager starter den 1. juni så 6/7. klasse og 8. klasse kan se frem til en
fast lærer i matematik og naturfag efter tidligere lærer stoppede med udgangen
af februar.
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Der er tur til Hansapark for 5. klasse (legepatrulje), 8. klasse (Skolepatrulje) og 9.
klasse (Udskudt skolepatrulje tur den 12. maj)
Elevtal –
Pr. 01.04.2022 145 elever + 17 førskoleelever.
- SFO
SFO hele dagen – 47 elever + 17 førskoleelever
1 elev er udmeldt pr. 30.04.2022
1 elev er udmeldt pr. 31.05.2022

-Klub
4 elever

- Sygefravær
Se fremsendte opgørelse.

- Saldobalance
Vi følger budgettet og saldobalancen er taget til efterretning dog med en enkelt
forespørgsel til lejrskole-kontoen.
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Der er skolefest torsdag den 25. august. Det bliver lige som sidste år dog ikke med
musical, men med gymnastikopvisning i hallen. Medarbejderne er allerede i gang
med planlægningen, og der vil meget snart komme teaser ud til forældrene og
lokalområdet.

Idestrup Privatskole

1. 2. godkendelse af ændring af forretningsorden – LF
Idestrup Privatskole
Kirkevej 5
4872 Idestrup
Kontor:
Tlf +45 8110 3110

2. Elevantal på 6. og 7. årgang. Drøftelse og beslutning vedr.

kommende skoleår. – AB

Det besluttes, på det forelæggende grundlag vedr. elevtallet på
nuværende 6. og 7. årgang, at eleverne fortsætter med at være samlæst
som en klasse i kommende skoleår.
Den samlede klasse vil, med det kendte elevgrundlag, være på 26 elever,
hvilket en samlet bestyrelse finder er hensigtsmæssigt både fagligt,
socialt og økonomisk.
Det påtænkes, at der oprettes en specialklasse på IP senest 1. januar
2023, hvorfor vi også ved, at der på sigt vil være endnu færre elever i
klassen, da der er elever på netop de to årgange der vil få primær klasse i
specialklassen og sekundær tilknytning til den nuværende klasse.
3. Godkendelse af skemaer til skoleår 2022-2023

Skemaerne for skoleår 2022-2023 er godkendt

4. Drøftelse og godkendelse af ferieplanen skoleår 2022-2023, 2023-

2024 og 2024-2025.

Ferieplanen for skoleår 2022-2023 godkendes af bestyrelsen.
Skoleleder medtager udkast til ferieplan for skoleår 2023-2024 på
næstkommende møde.
Ferie år 2022-2023:
Skolestart onsdag den 10. august
Efterårsferie uge 42. mandag den 17. oktober – fredag den 21. oktober
2022
Juleferie. Torsdag den 22. december - tirsdag den 3. januar (Skolestart
den 4. jan 2023)
Vinterferie uge 7. mandag den 13. februar. – fredag den 17. februar 2023
Påskeferie. Mandag den 3. april – mandag den 10. april 2023
St. Bededag fredag den 5. maj 2023
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Ændring af pkt. 1.2 i henhold til beslutning ved sidste bestyrelsesmøde er
godkendt.

Kr. Himmelfart torsdag den 18. maj - fredag den 19. maj 2023
2. Pinsedag mandag den 29. maj 2023
Idestrup Privatskole

Grundlovsdag mandag den 5. juli 2023
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5. Årsregnskabet 2021

Er taget til efterretning.
Skolen går ud af 2021 med 155.000 kr. i overskud. Yderligere fremlægges
på forældrekredsmødet.
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6. Drøftelse, planlægning og beslutning vedr. kommende

forældrekredsmøde
Forældrekredsmødet afholdes den 31. maj klokken 19.00 i skolens
fællessal.
Formanden sender orientering ud til forældrekredsen herom.
Indkommende forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde
senest den 17. maj 2023. Endelig dagsorden udkommer derefter og
senest en uge før afholdelse af forældrekredsmødet.

EVT.
_________________________________
Louise Sparre Flørning

__________________________________________
Heidi Rygaard Dal

________________________________________
Jannie Boesen Prier

__________________________________________
Kim Guldberg Lauridsen

________________________________________
Carl Bundgaard Ravn

__________________________________________
Thomas Sembach Hansen

________________________________________
Per Mathiasen
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Sommerferie mandag den 26. juni 2023
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