Forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole
Tirsdag, den 24. maj 2016, kl. 18.00
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Pkt. 1:

Valg af dirigent
Lars Hansen blev valgt til dirigent.
Lars kunne berette at dagsorden er udsendt rettidigt iflg.
vedtægterne.

Pkt. 2:

Tilsynsrapporten for 2015/2016 (kan læses på skolens
hjemmeside).
Tove læste konklusionen op fra rapporten, som også kan læses på
skolens hjemmeside.

Pkt. 3:

Valg af tilsynsførende.
Skolen er meget tilfreds med de nuværende tilsynsførende, Anne
Birte Borch og Jørn Søllingvraa. De nuværende tilsynsførende blev
valgt til at fortsætte tilsynet endnu et år.

Pkt. 4:

Revisor aflægger den reviderede og godkendte årsrapport til
orientering.
Charlotte Voxted, som er skolens revisor fra revisorfirmet
Beierholm/RSM Plus, fremlagde skolens årsrapport for
forældrekredsen. Ingen havde bemærkninger til regnskabet.

Pkt. 5:

Revisor forelægger det vedtagne budget til orientering.
Charlotte gennemgik budgettet.
Der blev stillet spørgsmål til, om skolen har budgetteret med
viceskolelederløn ? Formanden svarede, at der er budgetteret med
en skoleleder på fuld tid (altså ingen undervisning til skolelederen)
efter sommerferien, og at man så vil se an, hvornår der skal
ansættes en viceskoleleder.

Pkt. 6:

Bestyrelsesformanden aflægger beretning
(EFTERSENDES).
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Pkt. 7:

Skoleleder aflægger ledelsesberetning
Tove Blume aflagde følgende ledelsesberetning:

Kære forældrekreds,
Idestrup Privatskole er ikke en religiøs skole eller en skole med særlige politiske
holdninger, men det betyder ikke, at vi ikke har et tros-grundlag – et værdisæt
og et menneskesyn, som skolen hviler på.
Skoleleder dvælede ved skolens menneskesyn og knyttede kommentarer hertil.

Disse værdier er bærende for den skole, vi har. For det vi mener om vores
medmenneske – barnet – jeres barn - som I låner til os. Det er dette syn, vi
møder jer forældre med, det er det, der er vores udgangspunkt, når vi påtager os
ansvaret for jeres barn – hver eneste dag.
På skolens hjemmeside står der: På Idestrup Privatskole vil vores elever opleve en
skolegang præget af en anerkendende tilgang, hvor tryghed, dannelse, høj
faglighed, kreativitet, motion og traditioner er omdrejningspunkter.
Vi vil møde vores elever, hvor de er fagligt og socialt og arbejde videre med deres
faglige kompetencer og sociale dannelse ud fra overbevisningen om at alle børn
VIL GØRE DET RIGTIGE hvis de KAN.
Idestrup Privatskole er en holdningsskole med alt, hvad dette indebærer. Det
afspejles i værdierne. Værdigrundlaget kan signalere forskellige syn på læring
og pædagogiske retninger. Det kan også signalere et menneskesyn, som vi lige
har hørt det.
En skoles værdigrundlag vokser ud af ønsket om at starte en skole på basis af en
ide om den rigtige skole til ens barn. Ideen, værdien, den pædagogiske
grundholdning er det, der giver motivation og ejerskab. Ejerskabet giver børn
og forældre en glæde og tilfredshed. En god skole for dem, hvis skole det er.
Værdigrundlaget viser sig i skolens omgangstone, i traditioner og i det hele taget
den må de, ansatte, forældre og elever færdes sammen på i hverdagen. Det
”hænger i luften”, siger man.
Så her står vi så … og ser tilbage på det forgangne kalenderår 2015. Vi gør som
dronningen ved nytårstalen status. Skoleåret 2015/16 er ved at rinde ud –
skoleåret 2014/15 er for længst overstået.
I 2015 er der nogle hovedoverskrifter, som gør sig gældende:






Personaleudskiftning
Vores viceskoleleder forlod os også
Vores elevtal voksede rigtig pænt
Vi blev udfordret på successen
Vi kunne ikke læne os tilbage – bare 5 minutter

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

Og lad mig kort kommentere disse punkter:
På IP er vi ambitiøse, vi har sat barren højt, vi har krav om kvalitet, vi har krav
om høj ydeevne, - det er den benhårde og rå udgave af, VIL vi dette her, så er der
ikke kompromisser og godt nok’er. For nogle koster det for meget på
privatlivskontoen, prisen er for høj, kravene er for mange. På den konto har et
par af vores tidligere medarbejdere valgt at trække sig til fordel for folkeskolen.
Udskiftningerne har været de rigtige – både for dem og for os – og de har givet
os nye meget dygtige og ambitiøse kollegaer, som vi sætter stor pris på. Vores
lærerkollegium har aldrig været så faglig stærkt, så kompetent og så engageret.
Vi har drømmebesætningen. Nu.
Vores viceskoleleder forlod os – den indrømmer jeg, jeg ikke havde set komme –
men det havde hun vist heller ikke selv. Pia var en administrativ solid
arbejdshest, og jeg satte stor pris på samarbejdet med hende. Men Pia måtte af
personlige hensyn drosle ned – og det har jeg stor respekt for.
Det hårde arbejde bar frugt i 2015, og vi ”solgte mange billetter”. Klasserne blev
fyldt helt op – eller næsten. IP var dog ikke altid det positive tilvalg, forstået på
den måde, at mange forældre kom til os, fordi de havde valgt noget andet fra –
folkeskolen i Guldborgsund Kommune. Folkeskolen lider, og meget loyale og
trofaste forældre og elever, har til sidst måttet give op – og valgte derfor en
anden skole – os. Og misforstå mig nu ikke, men det er jo egentlig ikke det, vi
helst vil. Vi vil gerne stå så stærkt, at skolen bliver det naturlige tilvalg – 1.
valget. Der er vi ikke 100% endnu – men vi er tæt på, og i særdeleshed i 0.0.
klasse. – Og i den forbindelse kan jeg her bekræfte, at vi praktisk talt har udsolgt
de næste 3 år, så skal man skrive sit barn op og være sikret en plads, ja så skal vi
faktisk hen i 2020. – Mange af jer, der sidder her i aften, I kom til os, fordi den
skole, I havde ”købt” ikke kunne levere varen. I havde været trofaste ”kunder” i
mange år og givet skolen mange chancer – men nu brast boblen og I flyttede
jeres barn herover til os.
- Det er vi glade for, ingen tvivl herom – men skulle vi skrive en ønskeseddel, så
ville der øverst på listen stå: forældre, der bevidst har IP som første prioritet til
deres barns skole. 75% af jer har det allerede sådan, men vi vil gerne have de
sidste 25% med. Så det er blandt andet det, vi arbejder så hårdt for – at fortjene
forældres tillid og overbevisning om, at IP ÉR det bedste valg, for DERES barn.
(Som vi så flot skriver det i reklamerne).
Og en af måderne til at få flere skolebevidste forældre på, er at skal vi knokle på
for at bevare det, vi har skabt, sælge og levere varen og skabe grobund for nyt
salg.
Vi er leverandører af undervisning og identitet. Vores elever kan mærke det, og
de efterspørger mere af samme skuffe. Den skole vi er, vil de have mere af. Vi
giver dem tryghed, når vi giver rammerne og skaber mulighederne. Og vi ka’ li’
det. Identiteten – mærkatet – Idestrup Privatskole – er langt de flestes
foretrukne. Så vi nærmer os. De elever, vi har, er stolte af deres skole og
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fortæller gerne, hvor de går i skole. Vores elevråd kom med et ønske til
bestyrelsen om at skabe endnu flere traditioner – gentagelser – der
manifesterer vores fælleskab, hvem vi er. Se nu bare den fest, som vi alle skal
være en del af på torsdag, eller vores stolte og fine dimissionsfest, den sjove
juleafslutning, den spændende for-sjov-klasseoprykning ved
sommerferieafslutningen – og nu meget snart skolens fødselsdag. Eleverne er
glade for traditionerne og så gerne flere. Det fortæller os, at vi giver dem
tryghed og følelsen af at være en del af noget, at høre til.
2015 var et benhårdt år – og i særdeleshed det sidste kvartal. Spørger jeg
lærerne, siger de: – ”pyh, det skal vi ikke igen”. Udskiftninger af lærere, en stor
tilgang af elever og rigtig rigtig mange opgaver. En kollega kom til mig og sagde:
”Tove, tror du vi kan finde et par fridage til mig, når jeg har skrevet mine 125
elevplaner og afholdt de tilhørende 125 skole/hjem-samtaler?”. Et meget fint
billede af store mængder af ikke undervisningsrelateret arbejde. Så vi blev nødt
til at skubbe nogle opgaver foran os. Vi sagde til hinanden: ”Vi når det, vi skal
bare have lidt mere tid”. En af opgaverne var Flipped Classroom. Det var vores –
og mit – helt klare mål at få sat godt skub i vores undervisningsvideoer i 2015,
men faktisk nåede vi helt hen her i maj måned, før vi kunne se, at dette projekt
nu tog fart. Bedre sent end aldrig, kunne man kækt sige. Men ”aldrig” har aldrig
været på tale! Vi havde bare overforbrugt på tidskontoen, og der var ikke mere
at give af. Ser vi fremad, så er vi kun begyndt. Jeg er dog stolt over at kunne sige,
at der i dag er undervisningsvideoer i samtlige klasser i samtlige fag – på nær
design og idræt. Jeg håber, at I forældre kigger med, når jeres børn derhjemme
kigger på lærervideoer. De er faktisk ret gode.
Man kan ekspandere sig ihjel, er der nogen, der siger. Det er heldigvis ikke
tilfældet for os, men jeg vil da ikke lægge skjul på, at vi havde håbet på, at årets
resultat for 2015 var kommet over på positivsiden. Men når ministeriet finder
på at ville have tilskudskroner tilbage (dispositionsbegrænsningen), og det
samtidig koster at udvide – i særdeleshed i SFO-afdelingerne – ja, så fik vi ikke
det ønskede resultat. Ikke at det er kritisk på nogen måde – men alligevel, vi må
nøjes med at vente til året 2016. Her har vi, som I så, et fint budgetteret resultat,
og med knap 5 måneder gået af året, ja så kan jeg da sige, at vi ligger rigtig pænt
over det budgetterede overskud.
I resten af indeværende skoleår har vi elever, der kommer til os, men vi har også
nogle få, der forlader os. Det er fraflytninger fra vores lokalområde – ØV – og så
er der lidt efterskoler, der trækker. Men elevtallet er flot, og vi er fyldt på nær et
par få pladser i primært nuværende 0. og 1. klasse. Vi tæller i dag 260 elever på
skolen – 238 i 0.-9. klasse og 22. i 0.0. klasse.
Så for at slutte af, hvor jeg startede: Vi HAR en vare, der er velfunderet i Idestrup
Privatskoles værdier og holdninger. Vi tror på den vare, og vi vil fortsat knokle
hårdt på at brande den. Den ivrighed, det enorme engagement og den positive
stemning, der er på Idestrup Privatskole – både set indefra og udefra – vidner
om, at det, ”vi har gang i” slet ikke er så ringe endda. - Og så ser jeg frem til
spændende år fremover – der er masser af råskitser og planer i skuffen.
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Tak, kære bestyrelse, for et super godt samarbejde. Tak for den tid I lægger –
helt ulønnet – i skolens ve og vel. I gør et stort og godt arbejde for vores skole.
En særlig tak til formandskabet: formand Jacob Pfeffer og næstformand
Thomas Zacchi. Tak for samtaler og sparring.

Idestrup Privatskole

Og ikke mindst – tak til skolens personale – lærerne, pædagogerne, tap’erne og
min trofaste væbner Winnie. Det er jer, der står ved frontlinjen hver eneste dag Idestrup Privatskole fyldes så smukt op med jeres kvalitet.

Kirkevej 5
4872 Idestrup

Tak kære forældre for jeres opbakning og store lyst til at bære Idestrup
Privatskole frem. I er de bedste ambassadører, man kan tænke sig.

KlubMini:
Tlf +45 8110 3115

Hermed overgiver jeg min beretning til forældrekredsen.
Pkt. 8:

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

Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Schiebler Jeppesen
Bestyrelsesmedlem Anders Borregaard
Bestyrelsesmedlem Susanne Rasmussen

Anders Borregaard og Susanne Rasmussen modtager genvalg.
Anne-Marie Schiebler Jeppesen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Jannie Prier som kandidat til bestyrelsen.
Derudover ønskede Bettina Rasmussen også at opstille som
kandidat til bestyrelsen.
Kandidaterne og de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som
modtager genvalg, præsenterede sig selv.
Det betød, at der var 3 på valg og 4 kandidater til posterne.
Idet der iflg. vedtægerne også skal vælges en suppleant til
bestyrelsen foreslås følgende:
Dirigenten foreslog, at de stemmeberettigede skrev 3 ud af de 4
navne, som der kan vælges imellem, på de udleverede hvide
stemmesedler, og den person, der fik færrest stemmer, blev valgt
som suppleant. De tre navne med flest stemmer vælges til at
fortsætte/indtræde i bestyrelsen.
Sekretær Winnie Hansen og revisor Charlotte Voxted talte
stemmerne op, da de ikke har børn på skolen.
Der var i alt 23 stemmeberettigede personer til stede ved mødet.
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Følgende blev valgt til bestyrelse og som suppleant:
Anders Borregaard: fortsætter i bestyrelsen.
Susanne Rasmussen: fortsætter i bestyrelsen.
Jannie Prier: blev valgt ind i bestyrelsen.
Bettina Rasmussen: blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Pkt. 9:

Indkomne forslag. - Ingen forslag er indkommet.
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Pkt. 10:

Evt.
Mette Christensen: – mor til Anna:
Hvad er skolens holdning til et rytmik-hold ? Kunne det være
interessant? Der kan komme en musikpædagog ud og lave
undervisning. Skolen skal blot stille musiklokalet til rådighed.
Mette vil gerne lave et opslag på Forældreintra for at høre, om
andre kunne være interesseret i at deltage, da der skal være ca. 10 –
12 på hvert hold. Mette sender noget info til Tove om det.
Heidi Jørgensen:
Hvad sker der med børnehave-projektet m.m. ?
Jacob orienterede om, at skolen ønskede, at Børnehuset skulle
bevares. Vi lagde lidt pres på kommunen for at bevare børnehuset,
som de er rigtig gode til at drive. Men får børnehaven ikke lov til at
fortsætte, så er vi klar til at løse opgaven, da vi gerne vil have en
børnehave i Idestrup.
Heidi Jørgensen spørger ind til, hvilke fokusområder vi har i 2016 ?
Jacob orienterede om, at vi bl.a. har Flipped-Classroom og
anderledes læringsstile, som vi sætter meget fokus på nu.
Monika Zibrandtsen:
Fastholder man elevtallet, som det er i klasserne nu?
Jacob orienterde om, at vi har mulighed for at dispensere – f.eks.
hvis der er søskende på skolen i forvejen, eller man er tilflytter til
området. Men vi er meget bevidste om økonomien i det, samt
klassens trivsel.
Anja Folkvard:
Skolen har lækre faciliteter, lækre lokaler, høj
undervisningsstandard, men hvad med udendørsaktiviteterne ?
Jacob kunne informere om, at vi har fokus på bl.a. legepladsen.
Skolegårdsaktiviteter vil der også komme fokus på. Der er pt
indkøbt mobile basketstandere, og mere vil komme.
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Dorte Skov: Hvad skal der ske med klatretårnet, som ligger på det
lille græsareal?
Jacob orienterede om, at der er nogle foranstaltninger, som må
gøres, før den kan stilles op. Forskønnelsesgruppen har snakket om,
at de gerne vil hjælpe med at opstille den. Den kræver også
forskellige tilladelser. Hvis den bliver sat op, bliver det ikke, så
eleverne frit kan kravle rundt på den. Der skal uddannede
instruktører til at tage tårnet i brug.
Louise:
Syntes, der er synd, at grunden ved P-pladen ikke ser så pæn ud.
Jacob fortalte, at der er en plan om at købe grunden mellem skolen
og kirken og bl.a. bruge den til parkeringspladser. Dette arbejdes
der med lige nu, men det besværliggøres af en fredning på den lille
grund, som må ophæves.
Jacob afsluttede mødet ved at takke de fremmødte for deres
deltagelse samt bestyrelsen og ledelsen for godt samarbejde.
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