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THYPR VATSKOLE
REFERAT AF ORDINÆRT FORÆLDREKREDSMØDE
(GENERALFORSAMLING)
Tirsdag den 12. april 2017 kl. 19.00
Dagsorden:
1.

Velkomst og orientering om varslingsperiode i henhold til vedtægter.
Bestyrelsesformand, Else-Marie Overgaard Holmenes bød velkommen.

2.

Valg af dirigent
René Riis Nielsen blev vagt.
René Riis orienterede om atforældrekredsmødet er lovligt varslet og dermed
beslutningsdygtig.

3.

Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsesmedlem, Marikke Bundgaard Nielsen aflagde beretning. (beretn
ingen er at finde via
dette link: http://www. thyprivatskole. dk/referater-bestyrelse

4.

Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til oriente
ring.
Bestyrelsen havde overdraget hvervet omkring fremlæggelse af revideret og
godkendt årsrapport
til skoleleder, Thomas Smidt Dissing.
Thomas kunne berette, at årets resultat er et underskud på kr. -427.000, hvilke
t er ca. kr. 190.000
større end det budgetterede. Dette skyldes primært at børnehuset har haft en
forhøjet lønudgift
samt at den forventede fusionsgave ved sammenlægning af Naturb
ørnehuset og Thy Privatskole
blev væsentlig lavere end forventet.
Resultat er ikke alarmerende for en ny skole beretter Thomas og Thy Privats
kole forventer at være
tæt på at have en positiv egenkapital allerede i 2018.
Endvidere beretter Thomas, at Thy Privatskole siden 13/10-2016 har haft
positiv likviditet.
Det forventes, at Thy Privatskoles skoledel stiger pr. 01.08.2017 til 74 årselev
er mod pr. 05.09.2016
68 årselever.
Børneantallet i Thy Privatskoles vuggestue er stabilt, dog vil der være et lille fald
i børnetallet i
børnehaven i efteråret.

5.

Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
Bestyrelsen havde overdraget hvervet omkring fremlæggelse af det vedtag
ne budget til skoleleder,
Thomas Smidt Dissing.
Thomas kunne berette, at det budgetterede resultat ville ligge på omkrin
g kr. 291.000 i overskud.
Det er et fornuftigt overskud.
Der blev stillet et par uddybende spørgsmål, som blev besvaret.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Bethina Jensen (modtager genvalg)
Marikke Bundgaard Nielsen (modtager genvalg)
Indkomne forslag
Charlotte M. Kappelgaard
A usra Sivertsen
Valget af medlemmer startede med at de evt, kommende medlemmer præsenterede sig
kort.
Herefter gennemgik René Riis Nielsen kort de gældende stemme reglerne.
Stemmetæller blev Trine Beck Larsen og Helle Glarm bæk.
Bethina Jensen, Marikke Bundgaard blev genvalgt til bestyrelsen.

7.

Valg af suppleanter. i repræsentant fra skole og i repræsentant fra børnehuset, vælges for
i år.
Indkomne forslag
René Carlsen
Charlotte M. Kappelgaard
A usra Sivertsen
Ausra Sivertsen blev valgt som suppleant for børnehaven og René Holm Carlsen blev valgt
som
suppleanter for skolen.

8.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

9.

Beslutning af tilsynsform.
Der skal vælges mellem 2 modeller: Selvevaluering eller en tilsynsførende med opsyn
og
aflæggelse af rapport.
Thomas berettede omkring begge modeller.
Selvevalueringsmodellen giver gode muligheder for udvikling.
Tilsynsmodellen varetages af en ekstern person, der skal være uddannet til jobbet og som afleverer
en skriftlig rapport.
Der blev nævnt en undersøgelse, lavet af Rambøll, som anbefaler selvevalueringsmodellen:
http://www.ft.dk/sam ling/2012 i/almdel/fiv/bilag/169/1247005 .pdf
Bestyrelsen anbefaler selvevalueringsmodellen.
https://privateskoler.d k/com ponent/tags/tag/19-selvevalueringsmodellen

Selvevalueringsmodellen blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt.
Forslag om forældreråd i klasserne og gerne øget antal afforældremø
der i skole og børnehus.
Der blev spurgt ind til normering af personalet i børnehuset. Thomas kunne berette
, at den er
rigtig fin og vi har en normering på 6,2 barn pr. voksen.
Der blev drøftet test og Thomas kommenterede, at test ikke kun er for tests
skyld, men med
fokus på bedre, at kunne hjælpe det enkelte barn videre.
Der blev stillet et spørgsmål ang. ferielukning og her blev det præciseret, at
det kun har været
til drøftelse på et bestyrelsesmøde.
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Dirigent, René Riis Nielsen, den 18. april 2017.

