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Referat:

1. Nyt fra formanden
a. Udarbejdning af ide-katalog — hvem gør hvad og hvornår.

Ide-kataloget er tænkt som inspiration til de ansatte ved Thy Privatskole. Et sted
hvor de bl.a. kan finde kontakt-oplysninger på lokale virksomheder,
besøgssteder mv. Det besluttes, at bestyrelsen sætter sig sammen og får
arbejdet i gang. EM indkalder til møde herom.

b. Årlig revidering af Thy Privatskoles forretningsorden:
Få ændringer, som indarbejdes. Rettes og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

c. Referat fra seminar for privatskole bestyrelser:
Formand (EM) og næstformand (AG) deltog i seminaret. De var meget positive og
har fået mange gode input med hjem.

2. Nyt fra skolelederen (orientering)
a. Personale situation

3. Nyt fra ledelsesteam (orientering)
a. Orientering fra forældremødet i børnehuset.

Det var en fin aften i Børnehuset. En god positiv stemning.

4. Overbygning (drøftelse)

Brobygning

Brobygningsforløb skal give elever, som i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, et
bedre grundlag for valg af ungdomsuddannelse. Det er ikke obligatorisk for de frie
grundskoler at tilbyde brobygningsforløb til elever i 9. klasse. Forløbet har en varighed på
2-10 dage. Det skal give eleverne et indblik i hvilke faglige, personlige og sociale
forudsætninger uddannelsen kræver. Der skal derfor indgå faglig undervisning i den
undervisningsform, som benyttes på ungdomsuddannelsen.

Det besluttes, at personalet går videre med, at undersøge brobygningsforløbene for både
8. og 9. klasse. Der udarbejdes et oplæg, som fremlægges for bestyrelsen ved et
senere bestyrelsesmøde.

5. Regnskabsopfølgning (orientering)
Budgetopfølgning pr. 30-11-2018 er taget til efterretning.



6. Principper (drøftelse/beslutning)
a. Informationskultur på Thy Privatskole

Oplæg til informationskultur blev gennemgået og drøftet. Få ændringer, som rettes
til. Princippet sendes ud til forældrene på Viggo, så alle er orienteret.

7. Velkomstfolder (drøftelse)
a. Folder til alle nye børn og elever på Thy Privatskole udarbejdes. 1. udkast blev

gennemgået. Folderen rettes til, og vil fremadrettet blive uddelt til nye forældre og
børn, besøgende mv.

8. Opfølgning på Visionsmøde (drøftelse)
Kort drøftelse af de ideer, der blev overvejet på det seneste visionsmøde.

9. Tøj til
a.

10. Evt.

bestyrelsen (beslutning)
Ide og ønske om, at bestyrelsen har tøj med logo på til arrangementer.
Det besluttes, at det bestilles.
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