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Referat bestyrelsesmøde den 16.2.2015

18.30 til 20.00 med ansatte, elev og leder

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Anne-Marie
Jeppesen (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Pia Ringo (viceskoleleder), Thomas B. Sørensen
(lærerrepræsentant), Winnie Hansen (skolesekretær).
Fraværende: Elevrådet v/Mathilde og Marie.
Referent: Winnie Hansen (skolesekretær)

Møde 1: 18.30 til 20.00 med ansatte, elev og leder
Godkendelse af referat og dagsorden:
1. Orientering fra elevrådet (max 10 min.)

2. Orientering fra Formanden ( max 15 min.)

3. Orientering fra Skolelederen ( max 30 min.)

Mathilde eller Marie orienterer
De har lige holdt gallefest, som var en succes.
Elevrådet har fået til opgave at finde ud af, hvordan de holder god ro og orden i elevernes kælder.
Evaluering af Åbent Hus arrangementet 9/2
Udgangspunktet var, at skolen pludselig fik mange nye forældrehenvendelser om elevpladser. Derfor blev
det besluttet at holde Åbent Hus den 09.02.15. Der var lærere og pædagoger til stede – foruden Jacob,
Tove og Pia.
Der har nok været 15 potentielle nye elever repræsenteret ved deres forældre. De var imponeret over
vores lokaler og SFO. Martin fremviste Chromebooks og TFC i fællesrummet. Dette fandt forældrene meget
interessant.
Vi fik to indmeldinger den dag, flere er kommet efterfølgende.
Der blev brugt et par timer på Åbent Hus.
Brug af skolens lokaler ifm ferier og fridage
Formanden orienterede om, at alle lokale foreninger altid er velkomne i skolens lokaler, samt at brugen af
disse aftales med skolens kontor.
Drøftet.
Nye elever, nyt elevtal
Der er kommet en del elever til, og vi har i dag 212 elever.
Fra på onsdag kommer der 2 elever mere. Derudover forventes 3-4 elever yderligere.
Tiltag ifm det øgede elevtal, herunder hurtig screening af nye elever.
Eleverne har stadig en prøvetid på 14 dage. Prøvetiden er gensidig.
Vi er meget opmærksom på modtagelsen og inkluderingen af nye elever i klasserne.
Punktet yderligere drøftet.
Tilsyn, orientering
Skolen har haft besøg af de nye tilsynsførende med henblik på en komplet rundvisning. De tilsynsførende
var meget imponeret over skolens fysiske rammer.
Næste besøg af tilsynet er den 19. marts med fokus på 0., 1., 2. og 3. klasse.
Vi skal være opmærksomme på opdatering af vores hjemmeside.
Tilsynsrapporten lægges på hjemmesiden når den er klar.
Læringsfestival 2015
Vi tager til Bella-Centret – som sidste år. Og bliver dygtige på undervisning og materialer. Det er den
04.03.15. Der er undervisning fra 8.00 – 11.30.
Hvis man som forældre ønsker at deltage i undervisningen denne dag, skal man melde tilbage til Pia. Pia
bliver på skolen, så den således ikke er uden leder.
Midlertidig ansættelse af lærer
Vi har valgt at besætte den ledige stilling som musiklærer med et vikariat frem til sommerferien.
I den forbindelse orienteres om, at vi vil fokusere mere på indholdet af musiklokalet.
Nyansættelse af pædagog i Klub Mini / Klub Maxi
Christina Vinstrand er nyansat, og virker til at gå godt i spænd med de andre faste medarbejdere.
Anmeldt besøg fra Arbejdstilsynet, orientering
Arbejdstilsynet har anmeldt et rutinebesøg indenfor 4 – 16 uger.
De skal være velkomne.
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4. Orientering fra SFO ( max 10 minutter)

AMR valg / ny arbejdsmiljørepræsentant
Thomas har ønsket at fratræde som AMR – i stedet er Vivi valgt. Vivi skal på uddannelse inden for 3 mdr. fra
valget.
Sidste nyt
Nyansættelse af Christina Vinstrand.
De ældste børn er blevet flyttet over i anden SFO-bygning (Klub Maxi og 3. klasse).
Vilde vulkaner
Det er lukket for tilmelding. Vi har fået de ønskede pladser, og har meddelt forældrene dette.

5. Orientering fra Medarbejderrepræsentant
(max 15 min.)

Pia orienterer om mulighederne for forbedringer af legepladsen. Punktet drøftet.
Thomas Sørensen orienterer
Medarbejderrepræsentanten ønsker, at bestyrelsen intern drøfter deres holdning til konsekvenserne af en
evt. urigtig tilgang, af oplysninger til de kommende eksamener. (Drøftet).

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

Idestrup Løbet. Der er 3 ruter. Alle kan deltage til halv pris. Thomas vil gerne stå for løbetræning 1 gang om
ugen op til løbet. Idestrup Løbet – logo til trøjer. ”Idestrup Privatskole er foran”.
Skolen ønsker at anskaffe sig en hjertestarter i forbindelse med skolens falck-abonnement, samt sikre bedst
mulig tilgang til denne. (Drøftet).
Personalet vil efterfølgende modtage et førstehjælps-kursus, hvor brugen af hjertestarter indgår.

