
00
0

THYPR VAISKOLE
Bestyrelsesmøde — referat
Tirsdag d. 6/ 11 2018

Mødeleder:
Bethina Ladegaard Jensen.

Deltagende:
Else-Marie Overgaard Holmenes, Bethina Ladegaard Jensen, Klaus Tange Kappel, Marikke
Bundgaard Nielsen, Aase Guld, Jens Martin Nystrup, Tenna Andersen og Thomas Smidt Dissing.

Referat:

1. Nytfraformand
a. “Danmarks Private Skoler og Gymnasier” afholder seminar for bestyrelsesformænd

og næstformænd i Odense fredag/lørdag den 9/11 + 10/11 2018. EM og AG
deltager begge.

b. Bestyrelsens Nyhedsbrev - er under udarbejdelse.

2. Nyt fra skoleleder.
a. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
b. Skoleleder har deltaget i budgetseminar og der er lavet budget for 2019.

3. Nyt fra ledelsesteam
a. Ny struktur i bØrnehuset: fra 1/12 2018 opdeles Børnehaven i 2 hold, i stedet for

årgangsopdelt. Dette vil give mange fordele; blandt andet i forhold til
Iæringsfællesskaber, samarbejde på tværs mv. Den nye opdeling informeres ud til
forældrene til forældremøde i Børnehuset den 7/11 2018.

b. Evaluering af feriebehov i børnehuset — drøftelse af oplæg til undersøgelse af
behovet for pasning i sommerferien. Bestyrelsen får oplægget til gennemgang
inden undersøgelsen sendes ud.

4. Informationsaften d. 13/11 2018 for kommende 0. klasse og 7. klasse.
a. Bestyrelsen deltager i møderne.
b. Opgaver og indhold.

5. Regnskabsopfølgning oktober 2018 blev gennemgået.
Vi følger stadig fint budgettet for 201$. Bestyrelsen har taget opfølgningen til efterretning.

6. Årsbudget for 2019 (1. udkast) blev gennemgået af skoleleder. Budgettet er lavet ud fra de
kendte børnetal i Børnehuset og Skoledelen for 2019. Bestyrelsen godkendte det
foreløbige budget for 2019.



7. Visioner for bygninger og lokaler
a. Hillerslev Midtpunkt har arbejdsweekend 23. og 24. november 2018, hvor der bl.a.

skal arbejdes på murværket i hallen.

8. Opfølgning på visionsmøde.
Ikke noget yderligere at tilføje.

9. Opfølgning på bustransport (drøftelse)
Opfølgning på undersøgelsen om bustransport. Der blev spurgt om: “Kender du nogen, der
har fravalgt skolen pga. transporten” - 33% svarede “ja”.

Undersøgelsen blev drøftet og flere løsningsmuligheder blev vendt. Det blev besluttet, at vi
kontakter en anden privatskole, for at et overblik over udgifterne.
Det blev ligeledes besluttet, at EM tager fat i kontakt fra NT, for at drøfte mulighederne for
en evt, ændring i bustiderne til og fra Hillerslev.

10. evt.
Kort drøftelse at brand ing på facebook.

11. Godkendelse af referat

Positiv feedback fra UCN Aalborg - diplom uddannelse. Vi oplever, at flere studerende
kender til os, og til vores læringsmetoder i Børnehuset. Vi er meget stolte af vores dygtige
personale.
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