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Dagsorden til 
bestyrelsesmøde  
18. maj 2011  
kl. 19:00 på lærerværelset. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Nyt fra formanden (BB) 

3. Nyt fra ledelsen (OH) 

4. Nyt fra TR (KN) 

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (CH) 

6. Økonomi (JM) 

7. Hytteture: Hvor længe, egenbetaling, lærertimer m.v. (OH) 

8. Evaluering af forårsfesten 

9. Lokalaftale og puljetid (OH) 

10. Fagfordeling skoleår 2011/12. Bilag følger (OH) 

11. Udlejning i sommerferien - priser. Bilag 1 (BB).  

12. Status vedr. udlejning (KTL, KH) 

13. Translokation (HH,MH) 

14. SFO-moduler - priser, hvis konvertering fra morgenmodul til dagsmodul ønske i ferier. 

15. Årets hjul (BB) 

16. Møde mellem PIF og SP (BB) 

17. Referater underskrives 

18. Nyhedsbrev (HH, KL) 

19. evt. 

 

 

10. maj 2011 Heidi Sofie Hansen 
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Referat 

Referent: Heidi Sofie Hansen 

Til stede: Bente, Karin, Christina, Ole, Klaus, Ulrik, Vibe, Pernille, Peter, Karl, Lotte, Jesper, Heidi 

Afbud: Mikael 

Ikke tilstede: Mette,  

 

1. Godkendt. Et nyt 7a punkt: Evaluering af forårsfesten. 

2. God eftermiddag på Rønne Privatskole med bestyrelsen og de andre bestyrelser fra privat- 

og friskoler og ledelse fra øen. 

3. Dejlig forårsfest. 

 Vores nye skolesekretær på skolen hedder Lone Merio og er startet d. 12. maj, brugskursus 

til hende. 

Nyt ansigt på lærerværelset efter sommerferien Torben Strandberg. 

Hele skolen skal til Joboland 19. maj – alt er parat.  

Støttetimer er fordelt, vi har fået 47 % af det søgte.  

Der arbejdes på at få bustiderne til at passe med ringetiderne.  

De skriftlige prøver for 9. klasse er vel overstået.  

Fredag d. 25. maj er det 9. klasses sidste skoledag,  

Privatskolelederne mødes med Undervisningsministeren Troels Lund Poulsen på Rønne 

Privatskole mandag d. 23. maj. 

4. TR: Årsopgørelserne for indeværende skoleår og fagfordelingen for det kommende skoleår 

er fremlagt.  

5. I forbindelse med dramaugen vil lærerkollegiet gerne afholde efterårsfesten. Dette er taget 

til overvejelse.  

6.   

7. Egenbetaling er max. 100 kr. pr elev og madpakke med til frokost. Hytteture varer normalt 

1½ dag. Lotte finder ud af evt. refusion for overnatning.  

8. Forårsfesten var dejlig, børnene var dygtige, men der var kun 30 minutter for forældrene til 

at se elevernes boder. Ideen med diskoteket var uheldig, da der kun var 30 min. Skolens 

forslag er en diskoteksaften med Lasse Roch som DJ og med forældrene som arrangør. 

Tidspunkt skal være 18:00 – 20:30 og oplæggene på scenen skal tidsmæssigt strammes lidt. 

Bestyrelsesformanden skal ikke tale til skolefesten, takken til fundraising og andre aktører 

omkring skolen skal ligge i formandens årsberetning til generalforsamlingen og på intra som 

nyhedsbrev. 

9. Mere tid til forældresamarbejde, skole- hjemsamtaler, derfor ændres 2. forældremøde til kun 

at indbefatte klasselærerdeltagelse, og lærerne skal møde i klassen 5 minutter inden første 

lektion. Puljetimerne omfordeles, der bliver ikke tillagt timer.  

10. Fagfordelingen er lagt og lærerne er fordelt på klasserne.  

11. Sommerferieudlejning af skolen: Der afventes svar fra forsikringen.  

12. Der kan max overnatte 75 elever på skolen. Prisen for at leje skolen er 715 kr. pr dag for op 

til 15 personer, 50 kr. for ekstra personer over de 15  pr dag. Materiale om Bornholm sendes 

med. 

13. Ulrik taler i stedet for formanden, 5 bestyrelsesmedlemmer er forælder denne aften. Kl. 17-

18. OH fremlagde kort programmet. Forældregruppen har en overraskelse i ærmet på dagen. 

14. Ved SFO-valg alene med morgenpasning gælder dette for hele skoleåret. Punktet drøftet, 

beslutning tages ved næste møde 

15. OH indkalder til et møde i august hvor alle bestyrelsesaktiviteter kortlægges. 

16.  OH informerede om mødet mellem PIF og skolen – fremtidigt samarbejde. 

17. Referaterne er underskrevet. 
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18. Nyhedsbrevet er på vej snarest. 

19. Evt. intet 

 

 
Næste møde er 16. juni kl. 19:00 på lærerværelset, kaffeansvarlig er:  Peter 

 

   

   

Bente Brunke Jesper Marker 

   

Peter Sejersen Heidi Sofie Hansen 

   

Ulrik Rosendal-Jensen Mikael Hesthaven 

   

Mette Lund Lotte Roch 

   

Klaus Nielsen Christina Hallberg 

   

Ole Hald Karl Halbe 

 


