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Referat fra bestyrelsesmøde den 14.11.2016 18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere 

19.30 til ca. 21.00 med leder 

Ca. 21.00 til 22.00 kun bestyrelse 

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), 
Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen 
(bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Winnie Hansen (skolesekretær), Lene Selling 
(lærerrepræsentant og TR), Elevrådsformand- og næstformand (Mads og Kira) 

Fraværende: Thomas Zacchi 

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær) 

Møde 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder 

Godkendelse af referat og dagsorden:           Godkendt.            

1. Orientering fra elevrådet 
(max 10 min.) 

 Gallafest 
- Gallafesten er planlagt færdigt. Kira orienterede om det. 

 Andet 
- Det ønskes, at der fejes rundt om sandkassen ved 

sløjdbygningen, da børn er bange for at falde i sandet. 
- Ønsker fodboldnet. 
- Ønskes sundere mad i kantinen. Det blev foreslået, at 

elevrådet sætter en undersøgelse i gang blandt skolens 
elever til mad-ønsker. 

- Basketball-banen ønskes optegnet. 
- Holde en dag hvor alle skolens elever hjælper med at 

”friske” skolen op. 
- Renere toiletter i C-bygningen. Der er set afføring på 

væggene i C-bygningen.  
- Bestyrelsen foreslog, at elevrådet kommer på besøg 

ude i klasserne og orienterer. De aftaler med lærerne at 
de kommer og bruger 5 min. af timen. 



Idestrup Privatskole 

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

 
 
 

2.  Orientering fra 
Formanden ( max 15 min.) 

 Fratrædelse af medarbejder. 
Ifm at en medarbejder har valgt at fratræde sin stilling, har 
det givet problemer med at tilgå elevoplysninger. Skolen 
regner med hurtigt igen at have adgang til samtlige 
elevoplysninger. 

 Synliggørelse af skolens holdninger og værdier. 
Fået flere henvendelser fra forældre og elever omkring, at 
vi kan være lidt tydeligere om skolens holdninger. Sikre at 
få undervisning uden for meget uro. Noget som bestyrelsen 
har valgt at arbejde med hurtigst muligt. 

 Evt. 
 

3.  Orientering fra 
Skolelederen ( max 30 min.) 

 The Flipped Classroom. Orientering. 
Konstaterer, at filmene vokser i filmarkiv. 

 Tværsuge / faguge 47 
4 dages faglig fordybelse mandag til torsdag.  
Den 25. november er der klippe-klistre-dag. Vores 
kommende 0.0.-elever er inviteret. 

 Samtaler med forældre til de nye 0.0. børn. 
Vi er næsten færdige med samtalerne. 

 Evt. 
 

4. Orientering fra SFO ( max 
10 minutter) 

Tove orienterer fra SFO : 
 Diverse 

Der klargøres til jul – evt. med noget nisseteater.  
Forældrene roser SFO´en. 

 Evt. 
 

5.  Orientering fra 
Medarbejderrepræsentant 
(max 15 min.) 

 
Lene Selling orienterer fra medarbejderne. 

- Ved at geare op til jul med diverse traditioner. 
- Emneuge i næste uge med lidt anderledes 

undervisning. Der er bl.a. førstehjælpskurser. 
- Ved at være færdig med skole-/hjemsamtalerne. 
- Ønsker en dialog omkring Flipped Classroom med 

bestyrelsen. En forventningsafstemning. 
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6. Evt resten af tiden (max 
15 min.) 

 

 


