Dagsorden/referat til
Idestrup Privatskole

Deltager: Annika Bramming, Martin Nielsen, Malene Fogh Nielsen, Louise
Sparre Flørning, Heidi Rygaard Dal, Thomas Sembach, Kim Guldberg Lauridsen,
Jannie Boesen Prier.

Kirkevej 5
4872 Idestrup
Kontor:
Tlf +45 8110 3110
KlubMini:
Tlf +45 8110 3115
KlubMaxi:
Tlf +45 8110 3115

Afbud:

www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk

Per Mathiasen, Carl Bundgaard Ravn

Cvr-nr: 33421303

Næstemøde:

Kort orientering fra Formanden
Bestyrelsen har været på "hilse-på"- besøg ved 0.0 klasses forældremøde.
Her fortalte jeg lidt om hvad bestyrelsen er for en størrelse - hvad vores
funktion er og hvilke opgaver vi har ansvaret for.
Samtidig gjorde jeg lidt reklame for vores sponsorkoncept og kommende
forældrekredsmøde.
Som orienteret ved udsendelse af indkaldelse til forældrekredsmøde, så
afholder bestyrelsen et lille "kaffe-møde", hvor de forældre der måtte være
interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan komme og høre nærmere om det at
sidde i bestyrelsen og stille spørgsmål i den forbindelse.
Kaffemødet vil blive afholdt tirsdag d. 24. maj 2022, kl. 16:00-18:00, invitation
hertil vil naturligvis blive sendt ud via Intra.
Kort orientering fra medarbejderne
Kontoret er presset og har været det meget længe.
Det er uholdbart kun at kunne få kontakt til sin leder sent på dagen/aftenen.
Der har været meget sporadisk sygdom, som også tager ressourcer fra kontoret,
som i forvejen ligger væsentligt flere timer på deres arbejdsplads i forvejen.
Der mangles sparring, og er voldsomt udfordrende, at skoleleder er så meget i
undervisning. Kontoret holder ikke til endnu en omgang af denne kaliber.
Kontoret er udmærket klar over at der er perioder, hvor der er mere tryk på end
andre, men denne situation er uholdbar for alles vedkommende.
Læringspersonalet havde sidste tirsdag et temamøde om det at blive profilskole
med nogle gode og lærerige oplæg fra Annika og Belinda.
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Bestyrelsesmøde onsdag den 18.05.2022 kl. 17:00 –
19:00 – Online.

Alle læringsmedarbejdere har fået udleveret noget bogmateriale som de skal
have læst mere op på, og de har nu fået muligheden for at dykke mere ned i
emnet og se sig selv blive meget klogere på emnet og på de børn som har brug
for at vi ser indad.

Vi snakker 9. klasses sidste skoledag og resten af skolen, der snakkes om IPlegen og skolefesten på de sidste loop-møder.
En fantastisk til hansapark, søde børn der opførte sig rigtig pænt.
Orientering fra Skoleleder
Vi er presset administrativt/kontormæssigt.

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

Skoleleder bliver presset til at være til rådighed konstant. Det at skoleleder er så
meget i undervisning er på ingen måde holdbart.
Vi er altid presset op til sommerferien, men dette må ikke ske igen. Vi smadrer
vores organisation indefra og det er ingen tjent med.
Vi er utrolig udfordret med Guldborgsund Kommune herunder PPR, vedr.
manglende svar på sager og klager, som er yderst tidskrævende. Det er et punkt
vi fortsat vil have stor fokus på, for at sikre at vores elever får den hjælp de har
behov for og krav på.
Det var en rigtig god tur til hansapark. Det gør jeg meget gerne fremadrettet, vi
har de skønneste børn, og skoleleder var utrolig stolte over at have dem med. Vi
ser hvor meget børnene giver os igen, og det er en gave at være I.
Der er fuld knald på elevplaner, handleplaner og skole/hjemsamtaler.
Førskole går rigtig godt, men vi skal dog samtidig huske, at se ind i det, om det
er et koncept vi skal fortsætte med næste år, eller om der skal ske nogle
ændringer, så vi hele tiden fortsætter det gode arbejder der allerede er i gang.
Skole har haft besøg af folketidende. Det vil udmønte sig i en artikel på lørdag,
som bestemt er værd at læse.
Elevtal –
Pr. 01.05.2022 145 elever + 17 førskoleelever.

- SFO
SFO hele dagen – 46 elever + 17 førskoleelever
2 elever er udmeldt pr. 31.05.2022
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Det er spændende og nyt og er noget de forsætter med også at have i fokus i
dette skoleår og det fortsætter naturligvis ind i det nye skoleår.

1 elev er udmeldt pr. 30.06.2022
2 elever er udmeldt pr. 31.07.2022
-Klub

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

- Sygefravær
Taget til efterretning.

KlubMini:
Tlf +45 8110 3115
KlubMaxi:
Tlf +45 8110 3115
www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk

- Saldobalance

Cvr-nr: 33421303

Saldobalancen udviser ultimo april pt. et overskud på kr. 141.149,61. Vi havde
på nuværende tidspunkt budgetteret med et overskud på kr. 68.500.

1. Forældrekredsmøde – LF
Fristen for indkommende forslag til årets forældrekredsmøde er nu
overskredet, og bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag til
dagsordenen.
Advokat Morten Jensen er endnu engang inviteret som dirigent til
forældrekredsmødet.
Vi mangler endnu at modtage nogle engagerede forældre som vil være med
i bestyrelsen.
Forældrekredsen orienteres om ”kaffemøder” omkring bestyrelsesarbejdet.

2. Specialundervisningsprofil - AB

Vi har tilknyttet, at vi laver en specialklasse i overbygningen.
Den profil er er beskrevet og som vi arbejder med, viser også at vi siger nej
til børn der er udadreagerende, det må vi fordi det kan de børn vi har ikke
tåle. Børn inden for blandt andet autismeområdet, kan ikke tåle at der
kastes med møbler eller andre er voldsomme over for andre.
Vi ansøger forældrekredsen om at Idestrup Privatskole kan blive en
certificeret skolen med specialpædagogiskprofil.

EVT.
Louise: Vi skal have fundet en ny fotograf til skolen. Bestyrelsen havde i år valgt
at gå med en lokal fotograf, som desværre nu har meddelt ikke at kunne klare
opgave alligevel pga. en mulig konkurs af firmaet. Formanden vil se på hvad der
er af forskellige muligheder, velvidende at disse skolefotograferinger
planlægges i god tid, så vi kan få børnene fotograferet om sommeren.
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5 elever

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

__________________________________________
Heidi Rygaard Dal

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

________________________________________
Jannie Boesen Prier

__________________________________________
Kim Guldberg Lauridsen

KlubMaxi:
Tlf +45 8110 3115
www.idestrup-privatskole.dk
info@idestrup-privatskole.dk
Cvr-nr: 33421303

________________________________________
Carl Bundgaard Ravn

________________________________________
Per Mathiasen

__________________________________________
Thomas Sembach Hansen
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_________________________________
Louise Sparre Flørning
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