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THYPR VATSKOLE
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 22 august 2017

Deltagere: Bethina, Aase, Klaus, Marikke, Else-Marie, Bitten, Thomas og Karin

Referat:

1. Skoleårets start
a. Orientering ved Thomas (skoleleder)

Sommerferieperioden har kørt planmæssigt i SF0 og Børnehus.

2. Indholdsbeskrivelse for børnehuset
Processen omkring indholdsbeskrivelsen for Børnehuset er kommet godt i gang, og 1.
udkast blev kort drøftet. Thomas orienterede om det fortsatte arbejde med
indholdsbeskrivelserne.

3. Tekst og budskab i Thy Privatskoles nye foldere
Foldere er modtaget i udkast - indhold/layout er drøftet - det er besluttet at bestyrelsen
udarbejder skrivelser til folderne og sender til Thomas.

4. Overbygning
Forældrebetaling:
Besluttet at differentiere forældrebetalingen, således at forældrebetalingen i
overbygningen (fra 7. kl.) sættes til kr. 1.450 pr. måned.
Computer i overbygningen (fra 7. kl.):
Eleven medbringer selv en computer til skolearbejdet, office 365 program stilles til
rådighed aT skolen.

5. Brug af Thy Privatskoles faciliteter uden for åbningstiden — besluttet at punktet skal
medtages til møde med Hillerslev Midtpunkt.

6. Evaluering af bestyrelsesmøderne skoleåret 16/17
a. Besluttet at punkter til dagsordenen skal fremsendes til Thomas senest søndag

aften 8 dage inden bestyrelsesmødet. Dagsorden med bilag fremsendes onsdag
inden bestyrelsesmødet.

b. Der er kommet et forslag fra nogle forældre om noget mere information omkring
bestyrelsens arbejde. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der skal skrives et
“nyhedsbrev” ud til forældrene. Skrives ud 2-3 gange om året. Punktet medtages på
næste bestyrelsesmøde.

7. Mødestruktur— der er udarbejdet principper for mødestrukturen ved bestyrelsesmøder.
Kort drøftelse herom. Beslutning tages med på det kommende bestyrelsesmøde.

8. Bestyrelsens forretningsorden — er sendt rundt til orientering i bestyrelsen. Evalueres til
næste bestyrelsesmøde.

9. Budgetopfølgning pr. 31/7 2017 er gennemgået og taget til efterretning.



10. Nyt fra formand
Besluttet at forældrekredsmødet afholdes den 17/4 2018 og påføres kalenderen.

Enkelte opfølgningspunkter blev drøftet.

11. Nyt fra skoleleder
Der kommet en webshop som tilbyder tøj med Thy Privatskoles logo. Thomas orienterer
forældrene yderligere omkring dette.

Der er indgået aftale med Radio Limfjord om radiospot.

12. Evt.
Klaus orienterer vedrørende Børnehavens legeplads.
Punkt til næste møde - princip om lejrture.
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