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Referat fra bestyrelsesmOde den 10.10.2016

18.20 til 19.30 med ansat, elever og ledere
19.30 til ca. 2L.OO med leder
Ca. 21.00

til 22.00 kun bestyrelse

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (nestformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.),
Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen
(bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Lene Selling (lererrepresentant og TR), Elevridsformand- og
nestformand (Mads og Kira)

Fraverende: Winnie Hansen (skolesekreter), Thomas Zacchi
Referent: Tove Blume (skoleleder)

Mode 1: 18.20 til 19.30 med ansatte, elev og leder
Godkendelse af referat og dagsorden:

1. Orientering fra elevrAdet
(max 10 min.)

.

Elevrddet moder kl. 19:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mads kom ikke, men Kira modte op for at orientere om:
Foredrag, onsker at fA "nogen" ind udefra. Vold, kriminalitet,
stoffer, mobning, sociale medier.
God debat om brugen af mobiltelefoner og hele den "skov" af
apps (muligheder), som sluger opmerksomhed.
Boldbanerne trenger s6re til en renovering.
FodboldmAlene skal blive stAende, undtaget n6r der skal slAs
gras. ldratslarerne skal huske at fA mAlene sat pA plads, hvis
de har rykket dem ifm undervisningen.
Rykkede for bedre udendorsfaciliteter.
@nske om at elever underviser elever i faguger, hvor der kan
fordybes ifagene.
7. klasse vil gerne have skohylder og skoleskabe.
Styrke sammenholdet mellem 7., 8, og g. klasse.

'10. Kelderen. Regler er drsftet mellem eleverne. Bestyrelsen

efterspurgte et skriftligt opleg, som bestyrelsen kan tage stilling
til.

11. Tove bad om, at man straks fremkommer med budgetonsker til
gallafesten.
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2. Orientering fra

.

Formanden ( max 15 min.)

Bes@g af energikonsulent
ca. 30 minutters varighed
Niels fra TopDahl gennemgik behovet for at andre pA vores
varmesystem. Fremlagde Fyrodans tilbud og gav r6d om, hvad vi bor
gare for at optimere vores varmeforbrug. oplagget ville blive drsftet af
bestyrelsen p6 det senere mode. Niels sender nogletal for varme for
sammenlignelige institutioner, sA vi kan sammenligne vores forbrug og

-

udgifter.

o

Status pd vandskaden
JP hAber at fA en en check ind pii ca 80.000,- for vandskaden, inkl.
arbejdslon til bornene for at slebe inventar op. Regner med at fA
besked inden for 1 uge.
Henrik skal tage mil pA revne i mur, sA vi kan se, om den beveger sig.

.
o

Fast opf@lgning pA The Flipped Classroom
Bestyrelsen @nsker, at der fremadrettet kommer en status pA, hvor
langt vi er. TB tager det fremadrettet.

Evt.

1.

2.

Madklubben vil gerne betale 3000 kr for seson 16/17 som leje.
Winnie laver regning. Preben Loj henvender sig til Tove.
JP har veret til foreldremode i 8. klasse, hvor der moo
bestyrelsens beslutning blev talt om at tage et andet sted hen
end til Berlin. JP informerede om, at bestyrelsens beslutning
som princip ligger fast, men skulle der vere et ekstraordinart
onske om noget andet, s5 skal der anmodes skriftligt om
disoensation.

3. Orientering fra

.

Skolelederen ( max 30 min.)

.
o

The Flipped Classroom. Orientering om deling af film
indeverende skoledr.

i

Tove orienterede om, de film, der er blevet lavet i indevarende skole6r,
og at det ikke er alle larere, der er helt med. Tove forventer, at alle
kommer med i den kommende tid. TB rapporterer igen pA de
kommende bestyrelsesmoder.

Tvarsuge / motionsuge, herunder Skolernes Motionsdag
TB orienterede.

P-pladsen: Feldning af tre, parkering
Det gik fint, selv om nogle foreldre ikke havde orienteret sig p6
Foreldreintra og dermed ikke var klar over, at der ikke kunne parkeres
pA p-pladsen.

4. Orientering fra SFO ( max
10 minutter)

o

Evt.

.

Tove orienterer fra SFO :
Foreldrearbejdsdag iSFO
Stor succes med en fantastisk opbakning fra nogle meget energiske og
produktive foreldre. Det gor vi helt sikker igen.
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Evt.

5. Orientering fra
Meda rbejderrep rasenta nt
(max 15 min.)

6. Evt resten af tiden (max
15 min.)

Lene Selling orienterer fra medarbejderne.
orienterede om emneuge, der i flere uger har veret arbejdet op til.
Elevplaner bliver udarbejdet i ojeblikket ud fra den nye skabelon. Gode
erfaringer med det.
Lene er pa TR kursus. Blevet klog p6 arbejdstid. Naste punkt bliver
lokallon/decentral lon. Lene bod dermed rove op til lonforhandlinger.
Lererne ser frem til efterdrsferien.

Problematik om brug af mobirterefoner i matematiktimerne
(lommeregnere).

Idestrup Privatskole

Underskrift pt godkendelse af re rat fra
bestyrelsesmode den 10. oktober 2O16:

Kirkevej
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4872 Idestrup

Kontor:
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KiubMini:
Tlf+45 8110 3115
KlubMaxi:

Tlf+45 8110 3112
www idestrup-privatskole dk
info@idestrup-privatskole. dk

Cvr-nr:33421303

Nestforma nd Thomas Zacchi

Skoleleder Tove Blume

Best.medl, Jannie Boesen prier

Best,medl. Susanne Rasmussen

Medarb. Representant Lene Selling
Hansen

