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Bestyrelsesmøde
TirsUagU. 14 marts 2017k!. 19-21

Tilstede:
Bethina Ladegaard Jensen (BU), Else-Marie Overgaard Holmens (EOH), Klaus Tange Kappel (KIK),
Marikke Bundgaard Nielsen (MBN), Aase Kirstine MejIsø Guld (AMG), Bitten Møller (BM), Thomas
Smidt Dissing (TSD) og Karin Kanstrup (KK) (medarbejderrepræsentant)

Dagsorden.

1. Godkendelse at referat (godkendt)

2. Nyt fra formanden
a. Der er indsendt høringsvar til NT og Thisted Kommune for at gøre busruterne mere

passende for vores elever på Thy Privatskole.

3. Nyt fra Skoleleder
a. Sygefraværspolitik (orientering)
b. Hjemmeside — “egen evaluering” i forhold til Undervisnings Ministeriets krav til

hjemmesider (orientering)
c. SF0 — indholdsbeskrivelser — proces er i gang (orientering)
d. Fødselsdage ud at børnehuset (vedtaget at forslaget diskuteres til næste møde)
e. I den kommende tid kommer der 3 børn på “besøg” for at se om skolen er noget for

dem, og om der er det rigtige match mellem dem og Thy Privatskole (orientering)
f. Gennemgang af regnskabet for 2016 (udkast er gennemgået og godkendt)
g. Gennemgang af budgetopfølgning for februar 2017 — vi følger stadig budgettet.

Taget til efterretning.

4. Drøftelse om brug af selvevaluering
a. Skolen skal underrette kvalitets- og tilsynsstyrelsen om, at forældrekredsen og

bestyrelsen i fællesskab har truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen
føres at skolen ved selvevaluering. Besluttet at punktet skal på dagsorden til
forældrekredsmødet d. 18/4 2017. Bestyrelsen har besluttet at anbefale en
selvevaluering til forældrekredsen.

b. Selvevaluering — “skolens profil”
i. Udvalgsarbejde (vi afventer forældrekredsens beslutning den 18/4 2017)



5. Drøftelse omkring børnehusets legeplads.
Legepladsen ved Børnehuset trænger til en renovering. Bestyrelsen har besluttet, at der
skal anvendes midler til dette. Der arbejdes på en langsigtet plan over en renovering af
hele legepladsen.

6. Børnehusets ferieplan
a. Vedtaget at Børnehuset holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag
b. Drøftelse af om Børnehuset skal holde lukket 14 dage i sommerferien. Besluttet at

forældrene skal spørges om, hvad de synes (spørgeundersøgelse)

7. Henvendelse fra Hillerslev Midtpunkt.
a. Bestyrelsen undersøger lidt nærmere om det praktiske.

8. Arbejdsdage (udsat til næste møde)
a. Drøftelse omkring brug af arbejdsdage.
b. Strategi fremadrettet.

9. Forældrekredsmøde 18/4 2017
Udkast til dagsorden blev drøftet.

10. Personale —lukket punkt.

11. Evt.
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