Forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole
Onsdag, den 27. maj 2015 kl. 18.00

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

Referat:
Pkt. 1:

KlubMaxi:
Tlf +45 8110 3115

Valg af dirigent
Tina Foged blev valgt som dirigent.
Tina Foged erklærede mødet for gyldigt i henhold til
bestemmelserne, såsom varslingen er overholdt iflg. vedtægterne.
Tina opfordrede til, at mødet afholdes i god ro og orden.
Tina opfordre til at der ikke tales personsager, men udelukkende
skolens drift.
Der var 34 deltagere.

Pkt. 2:

De tilsynsførende fremlægger tilsynsrapporten for 2014/2015
Anne Birthe Borch og Jørn Søllingvraa fremlagde deres
tilsynsrapport, samt de fortalte lidt om deres besøg over 3 gange på
Idestrup Privatskole.
Ved det første besøg havde de et orienteringsmøde med Tove og
Pia.
På deres andet besøg på skolen brugte de hele dagen i indskolingen,
da de havde valgt at fokusere på indskolingen.
På deres tredje besøg havde de et orienteringsmøde med Tove og
Jacob.
Rapporten ligger på skolens hjemmeside.

Pkt. 3:

Valg af tilsynsførende
Forslag: Genvalg af de 2 nuværende tilsynsførende.
Beslutning: De blev genvalgt for 1 år.

Pkt. 4:

Revisor aflægger den reviderede og godkendte årsrapport til
orientering
Statsautoriserede revisor Ole Nørlund Hansen fremlagde
årsregnskabet for 2014.
Idestrup Privatskole ligger på et generelt meget stabilt niveau. Der
er ikke sket så store ændringer ift. forrige år. Skolen lander på et
meget lille underskud på ca. 57.000 kr., hvilket er et meget lille
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underskud. Påtegningen på årsafslutningen fra revisoren var blank,
da de ikke har noget at indvende til regnskabet.
Pkt. 5:

Pkt. 6:

Revisor forelægger det vedtagne budget til orientering.
Statsautoriserede revisor Ole Nørlund Hansen fremlagde skolens
budget, som skolens ledelse har udarbejdet.
Der er kommet en udmeldelse fra Undervisningsministeriet om, at
bl.a. privatskoler skal forvente at skulle tilbagebetale ca. 1% af
statstilskuddet til Undervisningsministeriet. For Idestrup
Privatskole vil det komme til at dreje sig om ca. 80.000 kr. forventer
der.
Men til gengæld har vi flere elever end budgetteret, hvilket vil
udløse ca. 1,3 mio. ekstra.
Der er budgetteret med ca. 45.000 kr. i underskud, men det
forventes at vi kommer ud med et overskud.
Bestyrelsesformanden aflægger beretning
Får det fra Jacob.
Kommentar til beretningen / formanden:
Jens Mølgaard:
Er man færdig med at købe/betale for bygningerne? –
Jacob Pfeffer:
Nej det er man ikke. Kan ikke oplyse p.t. præcis hvornår man er
færdig.
Jens Mølgaard:
Skal man til at tilbagebetale lånebeviserne?
Jacob Pfeffer:
Skolen har taget hensyn til det, men det noget ApS´et står for.
Ønsker man yderligere information er det dem man skal henvende
sig til.
Laila:
Daginstitutionerne i Guldborgsund Kommune varsler om at holde
10 lukkedage. Vil skolen følge dem ?
Jacob Pfeffer/Tove Blume:
Vi forventer ikke, at holde lukket samtidig med dem. Vi lukker kun
de dage, hvor vi ikke har nogen børn.
Vi ændrer ikke på, at vi lukker i uge 7, uge 42 og i juleferien.
Vi ser hele tiden på, hvornår der er behov for at have åbent og
lukket. Vi fortsætter med, at have åbent hele sommerferien.
Jens Mølgaard:
Syntes det er et problem med de lukkedage.
Jacob Pfeffer/Tove Blume:
Der tages højde for, hvornår der er pasningsbehov.
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Pkt. 7:

Skoleleder aflægger ledelsesberetning
Får den af Tove.
Idestrup Privatskole

Pkt. 8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 3 stk. 4. Følgende er på valg
i år:
-

Formand Jacob Pfeffer
Næstformand Thomas Zacchi
Bestyrelsesmedlem Jesper Hansen

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg ønskede genvalg
samt de blev enstemmigt genvalgt. Der var heller ikke nogen andre
som ønskede at stille op.
Bestyrelsen vil efterfølgende sætte sig sammen og konstituere sig.
Efterfølgende lægges det på hjemmesiden.
Heidi Jørgensen, som blev valgt til suppleant sidste år, blev genvalgt
igen i år. Der fortsættes med kun 1 suppleant.
Pkt. 9:

Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag.

Pkt. 10:

Hvad bringer fremtiden for Idestrup Privatskole v/Jacob
Pfeffer?
Der er indgået købsaftale med grunden bag C-bygningen. Den kan i
starten bruges til parkering til personalet, da skolen har et
parkeringsproblem. Grunden købes for at fremtidssikre skolen.
Man kan ikke bare købe grunde, da de skal ligge meget tæt på en
grund man har i forvejen.
Det kan fremadrettet være smart at vi har købt grunden, hvis vi vil
udvide på et tidspunkt.
Der er ikke taget nogen beslutning om at udvide med nogen spor
eller lign. endnu.
Vi har meget fokus på vores daginstitution i Idestrup, og er meget
opmærksom på hvad der foregår indenfor området.
Skolens projekt ”Flipp Classroom” skal meget gerne helt i land.
Der er lidt tanker om en skolebus. Den vil nok komme før en evt.
udbygning/udvidelse.
Vi vil hele tiden dygtiggøre os. Vi har fokus på trivsel og faglighed.
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Ungdomsklubprojektet er også et meget vigtigt projekt, som vi er
meget opmærksom på.
Karina Woolhead:
Mangel på international-skole på Lolland-Falster.
Fokus på internationalisering. Kunne skolen være interesseret i at
modtage foredragsholdere m.m. om ovenstående ganske gratis?
Jacob Pfeffer:
Ja skolen vil meget gerne benytte foredragsholdere. Det skal bare
passes ind i skolens hverdag m.m.
Det er nogle meget interessante tanker. Vi vil gerne tænke de
tanker, men skolen er nok ikke helt klar til dette endnu.
Karina Woolhead:
Foreslår at skolen besøger ”Globen” på Lolland. Skolen har også
nogle gode omgivelser, så god idé at bruge de naturlige omgivelser
noget mere end der gøres p.t. Det ville klæde skolen.
Pia Zachhi.:
Kan godt lide Flip-Classroom-projektet og de forskellige
læringsstile. Glad for at høre, at skolen stadig arbejder på det.
Vil gerne bakke op om international skole. Også på grund af vores
placering.
Pkt. 11:

Evt.
Dorte Spuur:
Foreslår at man inddrager forældrene til at få sat legepladsen
istand. Ved der er mange som gerne vil hjælpe til.
Carl Ravn:
Hvorfor sælges der alkohol til en skolefesten ?
APV’en – der er flere forældre der undrer sig over udskiftningen i
personale-gruppen – specielt i SFO’en.
Jacob Pfeffer:
Overbevidst om at vi har en god sammensætning nu.
Nogen har oplevet bortvisning/karantæne fra SFO’en ?
Jacob Pfeffer:
Vi har ikke noget som hedder karantæne fra SFO’en. Må bero på
misforståelse.
Lærerstaben skal have skærpet tavshedspligten bl.a. ved skole/hjemsamtalerne. Forældre syntes ikke deres barns niveau
kommer andres forældre ved.
Jacob Pfeffer:
Skolen tager det til sig. Det er noget der tages til efterretning.
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Tove Blume:
Skolen laver nu ikke flere store renoveringer, i sammenligning med
de renoveringer skolen har lavet i indskolingen.
Der bliver bare det almindelig vedligeholdelse, maling m.m.
Tove opfordrer forældrene til at komme til hende når de støder på
nogle ting, som de ikke forstår eller undrer sig over. De skal lade
være med at samle til bunke, samt lade være med at lade det
cirkulere i hele forældregruppen. Tove ønsker, at blive informeret
om evt. problemer med det samme, da det er tidskrævende at
skulle slukke ildebrande hele tiden, hvilket gør at hun skal bruge tid
på noget som ikke er nødvendigt.
Jens Mølgaard:
Ønsker at skolen vil arbejde lidt med brugen af
vikartimerne/aflyste timer.
Tove Blume:
Der er ikke mange aflyste timer. Ikke generelle timer.
Tina Foged:
Ligger der en politik for det?
Jacob Pfeffer:
Ja der tilstræbes på ikke at aflyse timer, men når det sker, er det
forhåbentlig kun i ydertimerne.
Omkring vikarene, det kan vi ikke gøre så meget ved, lærerne bliver
også syge, er på uddannelse m.m.
Vi forsøger, at få et fast og stabilt vikarkorps af vikarer som enten
er uddannet eller i gang med en pædagog- eller læreruddannelse.
Jens Mølgaard:
Er der en politik om, at der skal ligge vikarmateriale klar til vikaren
m.m. ?
Jacob Pfeffer:
Ja det er der helt klart en politik for.
Gitte Brandi:
Er der fokus på lærernes trivsel? Hendes søns klasse har ”mistet”
nogle lærere i dette her skoleår.
Jacob Pfeffer:
Nogle lærer har kun været her i vikariater. De søger jo selvfølgelig
andre job, mens de er hos os, da de ved det kun er en midlertidig
stilling de har. Og har derfor været heldige og fået fast job et andet
sted.
Er der et minimums krav af uddannelse til vikarer der kommer ind i
2. klasse ?
Tove Blume:
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I dag har vi kun vikar som er ved at uddanne sig til lærere eller er
uddannet lærer. Forsøger at skrive ud til jer om vedkommende.
Janni Murel:
Kunne man tage billeder af vikarerne, ligesom man gør i SFO’en.
Tove Blume:
???
Karina Lyng:
Hvorfor bliver der ikke gjort mere opmærksom på
Forældrekredsmødet?
Jacob Pfeffer:
Fin skrivelse du/I har lavet. Men vi ved ikke, hvordan vi skal gøre
mere end vi har gjort. Men vi tager det med os.
Opfordre til at forældrerådet deltager på dette møde. Så kan de
formidle det ud.
Det blev forslået af en forældre, at man sender indkaldelsen ud
tidligere, så man har bedre tid til at komme med forslag m.m.
Jesper Hansen:
Vi prøver ikke på at skjule forældrekredsmødet. Vi vil gerne det her.
Monika Zibrandtsen:
Hendes søn er ny her på skolen, og har en dreng der har lært rigtig
meget allerede. Rigtig glade for skolen.
Karina Lyng:
Får alle eleverne prøvetid? Og hvem bestemmer?
Jacob Pfeffer:
Alle nye elever kommer på prøve. Det er en ledelsesmæssig
beslutning. Ledelsen har fået retten stukket ud af bestyrelsen.
Jesper Hansen:
Bestyrelsen har ikke lyst til at afgøre om eleven skal gå på Idestrup
Privatskole – det er der kompetente mennesker til.
Hvor ligger bestyrelses referaterne? Kan ikke forstå at man ikke
kan finde dem på hjemmesiden. For dårligt at der ikke ligger noget
efter 4 år.
Jacob Pfeffer:
Vi kan ikke ukritisk ligge vores referater ud. Vi skal gøre det her
rigtigt. Nogle af de ting vi sidder og drøfter kan ikke lægges ud.
Men ja – det er for dårligt. Det er et hængeparti. Vi skal have det
bragt i orden.
Arbejdspsykolog der kommer på skolen – kommer han her fast ?
Tove Blume:
Ja han har kommet her nu igenne, 2 år. Han kommer fra Århus.
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Han har lige været på besøg hos SFO´en.
Hans besøg har en stor effekt. Det afspejler sig også i vores
sygefravær-statistikker.
Karina Lyng:
Har skolen en Tillidsrepræsentant?
Tove Blume:
Lærerne har valgt ikke at have en tillidsrepræsentant. Har
opfordret dem til det mange gange. Men de ønsker ikke at bruge
tiden på det.
Lars Carlsen:
Kunne man overveje, at lederen var leder på 100%, og ikke havde
noget undervisning ved siden af?
Tove Blume:
Ja men bliver nød til at tage min del af ansvaret.
Lars Carlsen:
Nu hvor der kommer elevfremgang, kunne nogle af pengene så ikke
gå til det ?
Jacob Pfeffer:
Vi bruger ikke pengene før vi har dem.
Gitte Brandi:
Har skolen fokus på lokale entreprenører, og hvem vælger hvem
der skal bruges?
Jacob Pfeffer:
Det er skolens ledelse. Men der ligger en beslutning om, at vi skal
sikre de lokale. Ikke noget bestyrelsen blander sig i.
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