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THYPR VATSKOLE
Referat vedrørende bestyrelsesmødet den 5.
september 2017 kl. 19 - 21

Tilstede Klaus Kappe!, Else-Marie, Marikke, Aase, Thomas Dissing og Bethina

1. Nyt fra formand — orientering
Tilmelding til årsmødet i Nyborg - senest tilmelding til skoleleder onsdag den 6. september
2017

2. Nyt fra skoleleder — orientering.
a. Årshjulet for bestyrelsen er justeret. Det betyder, at der er påført “nyhedsbrev” fra

bestyrelsen i oktober. Nyhedsbrevet (hvad skal det indeholde?) drøftes på næste
bestyrelsesmøde.

b. Skoleleder har deltaget i netværksmøde om selvevaluering. — kort orientering om
den videre proces. Det er en omfattende opgave, og skoleleder har derfor behov
for at uddelegere opgaver til en medarbejder. I den forbindelse er bestyrelsen
blevet bedt om, at tage stilling til at bruge midler til uddannelse af denne
medarbejder. Bestyrelsen har godkendt, at der anvendes midler hertil.

c. Principper for fødselsdage i skolen - vedtaget at man ikke må selektere, man skal
enten invitere hele holdet, alle drenge eller alle piger.

d. Årshjul for skoleleder er under udarbejdelse og bliver skoleleders’ arbejdsredskab.
Kort orientering om dette.

e. Renovering af klasselokaler i uge 42. Der startes med at male klasserne ovenpå.
Hillerslev Midtpunkt står for dette arbejde.

f. Pædagogisk dag - kort orientering. Det var en rigtig god dag, og det forløb som det
skulle. God underviser.

g. Pædagog har opsagt sin stilling og der kommer snart et stillingsopslag.
h. Radiospot, forslag modtaget fra Radioen blev drøftet, og det blev aftalt at et

bestyrelsesmedlem udarbejder udkast som kan godkendes og færdiggøres senest
fredag den 8. september. Radiospot skulle gerne sættes i værk i løbet af september.

i. Reklamefoldere - udkast med tekster blev drøftet - det blev besluttet at bestyrelsen
sætter sig sammen torsdag den 7. september og retter det sidste til.

3. Mødestruktur — beslutning
a. Udkastet til princip om mødestruktur blev drøftet og efter enkelte rettelser blev

princippet om mødestruktur vedtaget.

4. Forretningsorden — beslutning
a. Udkastet er lavet færdigt og vedtaget.

5. Efteruddannelsesprincipper
Oplæg til princip om kompetenceudvikling af Thy Privatskoles ansatte blev drøftet.
Blandt andet blev følgende drøftet:



a. Udarbejdelse af kompetencestrategi:
i. Hvad er vores mål?

ii. Hvilken kompetencer vil vi udvikle?
iii. Hvilken metode vil vi bruge?
iv. Hvordan gennemfører vi det?
v. Hvordan evaluerer vi?

b. Prioritering
i. Hvor mange ressourcer vil vi bruge på at kompetenceudvikling.

ii. Hvordan prioriterer vi indsatsområderne?

Det er besluttet, at skoleleder udarbejder nyt oplæg til princip for kompetenceudvikling ud
fra de ønsker og overvejelser bestyrelsen er kommet med. Princippet tages med igen på
næste bestyrelsesmøde.

6. Bygninger — drøftelse.
Ideer og fremtidsplaner - punktet overvejes af bestyrelsen og tages med til videre
drøftelser på næste bestyrelsesmøde.

7. Punkter til fælles bestyrelsesmøde med Hillerslev Midtpunkt
Besluttet hvilke punkter vi gerne vil have med på mødet.

8. Budget: - orientering
Der er udleveret udskrift af budgetopfølgning pr. 31/8 2017 til bestyrelsens orientering.

9. Facebook - drøftelse
Drøftet muligheden for at distribuere informationer om Thy Privatskole på offentlige
facebook grupper. Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter som hidtil. Men er
opmærksom på at der findes mange muligheder for at reklamere på facebook.

10. Fondssøgning — udsættes til næste møde.

11. Evt.
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