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THY PDIvAISKOLE
Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 3. oktober 2017.
Følgende var til stede: Thomas Dissing, Bethina Jensen, Klaus Koppel, Else-Marie Holmenes og Aase
Guld.

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Dagsordenen blev godkendt.
2. Nyt fra formand (orientering)
a. Udkast til nyhedsbrev fra bestyrelsen
Foreløbigt udkast til nyhedsbrev var sendt ud til bestyrelsen forud for mødet. Det
blev besluttet, at der skal udarbejdes nyhedsbrev minimum to gange om året, evt.
oftere, hvis særlige begivenheder giver anledning til det. De udsendte punkter til
udkastet blev gennemgået, revideret mm. Formand og næstformand udarbejder
nyhedsbrevet denne gang og sender det til resten af bestyrelsen + skolelederen til
gennemlæsning. Viforestiller os, at det første nyhedsbrev sendes ud primo
november.
3. Nyt fra skoleleder (orientering)
a. Samarbejde med EUC
Skolelederen er i gang med at etablere et samarbejde med HTX (Teknisk
Gymnasium) i Thisted.
b. Ansættelse i børnehuset
Der er blevet ansat en pædagog i en tidsbegrænset stilling. Vedkommende starter
den 1. november 2017 og sluttet den 31. juli 2018, 37 timer pr. uge. Desuden et en
ernæringsassistent blevet ansat i et barselsvikariat.
c.

Om-rokering i børnehuset
Der blev orienteret omkring de rokeringet, der finder sted i børnehuset.

d. Personale
Der blev orienteret omkring personalesituationen, som den ser ud netop nu.
e. Møde med kommende 0. klasse
Kommende elever i 0. klasse samt forældre (både interne og eksterne) er
indkaldt/inviteret til møde i børnehuset tirsdag den 24. oktober 2017. En
repræsentant fra bestyrelsen deltager evt, i mødet.

f.

Nyt udkast til folder
Arbejdet med at udarbejde foldere til de forskellige afdelinger på Thy Privatskole er
stadig i gang, og vi nærmer os det færdige resultat.

4. Økonomi (orientering og drøftelse)
a. Budgetworkshop 2017
i. Kort gennemgang.
Leder og sekretær har været afsted til budgetworkshop i Køge. Det blev der
orienteret kort om.
ii. Konsekvenser af 5. års budget.
Der er udarbejdet budget for den næste 5-års periode.
iii. Satsning i børnehuset.
Der arbejdes på, at der kan oprettes en stilling som pædagogmedhjælper i
børnehuset, sandsynligvis med ansættelse fra den 1. januar 2012, 25 timer
pr. uge.
iv. Musik
Der gøres forskellige tanker vedr. musikundervisnin gen fremover.
b. Regnskab september 2017 (bilag kommer fredag)
Saldobalance med budget for perioden 1. januar 2017— 30. september 2017 blev
gennemgået.
5. Principper for lejrskole (drøftelse)
a. Bethina kommer med et oplæg/bilag.
Der er udarbejdet et udkast til principper for skolerejser og principper for
forældrebetaling. Der arbejdes videre med begge dele, og det tages op igen på
næste bestyrelsesmøde.
6. Medlem i Hillerseiv Midtpunkt (drøftelse)
a. Drøftelse af punkt 7 fra mødet med Hillerseiv Midtpunkt.
Der gives en tilbagemelding til Hillerslev Midtpunkt vedr, dette.
7. Evt.
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