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THYPR VAISKOLE

Bestyrelsesmøde.
Tirsdag d. 6/2 2018

Tilstede:
Aase Guld, Else-Marie Holmenes, Bethina Jensen, Marikke Bundgaard og Klaus Kappel.
Thomas Dissing (skoleleder).

Referat
1. Nyt fra formand (orientering)

2. Nyt fra skoleleder (orientering)
a. Videofeedback i Skole-delen er sat i gang. Der er især fokus på det relationelle

mellem børnene og barn/voksen. Der arbejdes stadig med at udvikle en praksis
herom. Det er et godt arbejdsredskab, det giver mulighed for en god faglig sparring,
og er også blevet taget godt imod blandt lærerne/personalet.

b. Legeplads børnehuset. Elverdal (arkitekt) har været på besøg og har lavet tegninger
til ny legeplads. Tegningerne blev udleveret til bestyrelsens orientering. Der
indhentes et tilbud mere før der tages endelig beslutning. Arbejdet skulle gerne
komme igang i løbet af foråret 2018.

c. Der søges i øjeblikket barselsvikar i stedet for Tina i Børnehuset. Opslag på jobindex
og facebook mv.

d. Medarbejdersamtaler har været afholdt. Kort orientering om dette.

3. Værdisæt børnehuset og udviklingsproces (orientering)
a. Børnehusets værdi- og læringsretning er en løbende proces. 1januar har der været

fokus på bl.a. at sætte mere struktur på hverdagen i børnehuset.
Der laves årsplan over aktiviteter mv.
Der kobles på denne måde til TPS’s værdier og læreplanstemaer.

4. Bestyrelsens tjekliste til friskoleområdet (drøftelse)
Punktet må udsættes til næste møde, hvor regnskabet for 2017 foreligger fra revisor.

5. Kort gennemgang og drøftelse af budget for 2018 samt januar 2018. Bestyrelsen har
godkendt budgettet i foreliggende form og taget budgetopfølgningen for januar 2018 til
efterretning.

6. Princip for procedure for optagelse på Thy Privatskole (beslutning)
Det fremsendte bilag blev gennemgået. Princippet blev herefter godkendt af bestyrelsen.

7. Tilbud låsesystem (drøftelse)
Besluttet at vente med at skifte låsesystem.



8. Regnskab 2017
Punktet udsættes til næste møde

9. Visioner (drøftelse)
a. Markedsføringsplan 2018 - vi er i øjeblikket i radiospots, facebook og brochurer

som er postomdelt. Drøftelse af muligheder for markedsføring, hvad virker mv.
Drøftelse af muligheder. Der er behov for at punktet medtages til næste møde igen.

b. Investeringer - Kort drøftelse i bestyrelsen. Der er behov for, at der udarbejdes en
strategi for større fremtidige investeringer. Punktet tages med igen til næste møde.

10. Holdning til sponsor (drøftelse)
Der skal udarbejdes et princip for søgning af sponsormidler. Det besluttes, at Aase Guld
udarbejder et udkast til næste bestyrelsesmøde.

11. Vedtægter.
Vedtægterne blev gennemgået og drøftet i forhold til evt, ændringer. Besluttet at tage
enkelte mindre ændringer med til forældrekredsmødet i april.

12. Evt.


