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Referat:

1. Nyt fra formand (orientering)
Kort orientering, som bestyrelsen tog til efterretning.

2. Nyt fra skoleleder (orientering)
a. Brandingstrategi for 0-, 7- og 8-klasse
b. InformationsmØde for 0- og 7-klasse d. 13. november
c. Ansættelsessamtaler d. 25. oktober, pædagogmedhjælper

Kort orientering fra skoleleder, som bestyrelsen har taget til efterretning.

3. Nyt fra lederteam
a. Aktionslæring — videofeedback i børnehuset (orientering fra JM)
b. “Den styrket pædagogiske læreplan” implementeringsstrategi, som følge af ny

dagtilbudslovgivning. (orientering fra TA)

4. Opfølgning på møde med Hillerslev Midtpunkt (drøftelse)
Kort opfølgning. Vi havde et fint og konstruktivt møde.

5. Thy Privatskoles vision 2025
Vi skal arbejde videre med vores visioner - det aftales at vi mødes snarest. TSD

indkalder til mødet.

6. Nyhedsbrev fra bestyrelsen (drøftelse)
Det er på tide med et nyt nyhedsbrev - EM vil udarbejde et udkast.

7. Regnskabsopfølgning (orientering)
Regnskabsopfølgningen blev kort drøftet - vi følger stadig budgettet for 2018.

8. Princip for brug af skolens faciliteter uden for skolens åbningstid.
Udkast er drøftet og godkendt af bestyrelsen.

9. Forældreinvolvering (debat EM)
a. Inspirationskatalog



God ide, bestyrelsen arbejder videre med denne ide.

b. Forældreråd - drøftelse
Det er tidligere besluttet, at der på hvert hold afholdes 2 klassearrangementer
årligt, som klasselæreren er tovholder på. Der bliver fulgt op på, at alle er orienteret
om dette.

10. Forældreundersøgelse (beslutning)
a. Ferie i børnehuset

Det besluttes, at vi udarbejder spørgeundersøgelse til forældrene, for at undersøge
behovet for pasning i ferier.

11. Evt.
Positiv feedback på SF0. Der sker rigtig meget, og personalet gør det super godt. Selvom
der pt. er mange børn i SF0 - løftes opgaven rigtig fint.

Positivt feedback på Børnehuset. Det virker som om, at personalet har taget godt imod den
nye afdelingsleder - der er god stemning. Strukturen er blevet mere tydelig og dermed
giver det mere overskud.


