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THYPR VAISKOLE
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 5/12 2017
Tilstede: Bitten Møller, Klaus Kappel, Bethina Jensen, Else-Marie Holm enes, Aase Guld, Marikke
Bundgaard og Thomas Dissing
Referat:

1. Nytfra formand.
a. Regnskabsanalyse for 2016 er sendt rundt til bestyrelsen. Da vi ikke havde været i
gang et helt år i 2016, vil det give mere mening i 2017. Analysen blev kort drøftet og
taget til efterretning.
b. Kort evaluering af nyhedsbrevet fra bestyrelsen til forældrene.
2. Nyt fra skoleleder
a. Første evaluering “undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse” er
færdigt og uploadet på hjemmesiden. Kort orientering om dette.
b. Bestyrelsesmødet 9/1 2018 afholdes ikke. Afholdt 5/12 2017 i stedet.
c. Samarbejde med Hillerslev Midtpunkt.
3. Kontantbeholdning i Sparekassen Thy
a. Lovmæssige muligheder er fremsendt til bestyrelsen i bilag. Det er besluttet, at vi i
foråret 2018 ser videre på investeringsmuligheder for vores overskydende likviditet.
4. Princip for skolerejser på Thy Privatskole, revideret udgave, er sendt rundt. Princippet er
vedtaget.
5. Skole/hjem samtaler (drøftelse)
Drøftelse af hvilke forventninger forældrene kan have til skole/hjem samtalerne.
Samtalerne er blevet drøftet blandt lærerne, og dette er blevet formidlet ud til forældrene
inden samtalernes afholdelse.
6. Indmeldelse fra vuggestue til skole.
Det er besluttet, at barnet ikke længere skal indmeldes på Thy Privatskole igen, når det
overgår fra vuggestue til børnehave samt fra børnehave til 0. klasse indenfor
organisationen.
Fremadrettet skal der også kun betales indmeldelsesgebyr èn gang, ved optagelse på Thy
Privatskole. if. revideret “Princip for optagelse på Thy Privatskole”.
—

7. Informationsmøde for 7.klasse den 7. december 2017
Drøftelse af den information, der skal med på mødet.
Foldere og uddeling heraf.

Ny strategi for uddeling er lagt, og besluttet.
8. Saldobalance november.
Vi følger budgettet, og forventer at ende ud med et tilfredsstillende resultat for 2017.
9. Evaluering af årsmøde.
Bestyrelsen havde en fin tur, og det var et godt arrangement. Der var nogle fine oplæg og
fagligt gode oplæg. Vi forventer, at tage afsted igen til næste år.
Der tages endelig stilling senere i 2018.
10. Evt.

oCwuwus

