
Sydbornholms Privatskole 

 

Bestyrelsesmøde  

D.04.06.2013 

 

Deltagende: ML, ME, AMH, MH, URJ, VP, MSL, BB, SLH 

 

Afbud: PS, KN 

 

Velkommen til Morten (ME) og Salina (SLH) 

 

1: 

Godkendelse af dagsorden. 

Kommentarer til dagsorden:  

Orientering om mistet støtte i Lockout perioden kommer under nyt fra ledelsen. (ML) 

Spørgsmål om varmt vand i omklædningen. Det er ordnet d.d. 

 

2: 

Udlevering af tavshedspligt til Salina og Morten v/ BB. 

Information om lovgivnings site vedr. tavshedspligt. BB sender link ud til alle i bestyrelsen enten til 

genopfriskning eller til information. 

 

BB informerer om Dansk Friskoleforening, som Sydbornholms Privatskole er medlem af, og vil 

sende link ud til medlemmerne i bestyrelsen. 

 

3: 

Fordeling af tovholdere: 

 a. Økonomiudvalg:       URJ, PS og BB 

 b: Lønkørsel:       BB 

 c: Kontrakter:        BB 

 d: Sponsorudvalg:       VP 

 e: IT-udvalg:        ME og URJ 

 f: Udvalg for praktisk arbejde:    MSL 

 g: Bestyrelseskontaktpersoner til de enkelte klasser: 0-1: SLH 

         2-3: M og ME 

         4-5: MH 

         6-7: VP 

         8-9: LR 

 h: Hjemmesideudvalg:     MSL og ME 

 i ”Den digitale skole”:     SLH 

 j: Infoperson til forældregrupper:    VP 

 

4: 

Nyt fra formanden v/BB: 

Overenskomster: 

De nuværende overenskomster kører videre uden bemærkninger til d.31.07.2013. Fra 31.07.2013 til 

31.07.14 vil der kun være nogle småændringer i forhold til nuværende overenskomst. Pr. 1.august 

2014 træder der nye overenskomster i kraft. Der vil ikke være nogle lønstigninger før evt. til april 

2014.  

 

Det årlige bankmøde finder sted d. 26.juni 2013. 

 



 

 

5: 

Nyt fra ledelsen v/ML 

Matilde orienterer om det samlede antal af mistede støttetimer på skolen under lockout perioden.  

Der bliver lavet en beregning for hvordan at timerne bedst kommer i brug i fremtiden. 

 

BRK skal tilsendes faktura vedr. PIF leje af gymnastiksalen. 

 

6: 

Nyt fra TR v/KN 

Her er intet at bemærke da KN ikke er til stede og ikke har givet nogle punkter til diskussion. 

 

7: 

Nyt fra medarbejderrepræsentant v / AMH 

 

Det var en rigtig god måde som loppemarkedet blev afholdt på. Ved at pengene blev øremærket til 

IT udstyr til skolen, blev forældre og gæster mere motiverede til at yde en ekstra indsats. 

 

Der opleves nogle gange problemer omkring rengøringen i klasserne. Forældre tager eksempelvis 

afsted på ferie i deres rengøringsuge. Listen for rengøring i SFO'en er udløbet og ikke blevet 

opdateret. Diskussionen i bestyrelsen fører frem til at ansvaret for rengøringen i klassen ligger hos 

forældrerådet. Eventuelle klager fra forældre og lærere skal til en repræsentant af forældrerådet, 

som skal være ansvarlig for rengøringen. Der skal udarbejdes en klar formulering vedr. procedure 

omkring rengøring i klasserne og forældrerådets opgaver i øvrigt. Denne udarbejdes af BB 

Bestyrelseskontaktpersonerne skal gøre forældrerådene i de enkelte klasser opmærksomme på, at de 

har ansvaret, for at rengøringen bliver udført, og ikke lærerne. 

 

Rengøringen på skolen tages op som et punkt til næste bestyrelsesmøde.  

 

8: 

Økonomi v/ URJ: 

Der er intet at bemærke 

 

9: 

Nyt fra forældregrupperne v/ VP: 

Vibe orienterer om regnskabet for loppemarkedet. Det samlede resultat 34.771,50 kr minus udgifter 

3.196 kr gav til slut 31.575,50 kr som er overført til skolens konto. 

 

Arbejdsgrupperne snakkede om arbejdsweekenden d.22.-23.juni 2013. Oplysningerne vedr. 

arbejdsweekenden vil komme ud på skolens intra d.14.06.2013. Arbejdsweekenden må gerne 

komme på klassernes ugeplaner. 

Cykelløb d.14.09.2013 og skolen (inkl. SFO) er så lukket efterfølgende mandag d.16.09.2013 

 

10: 

Orientering om puljetid v/ ML: 

Præsentation af puljetid for skoleåret 2013-14 til orientering hos bestyrelsen. 

Orientering om de forskellige tiltag i puljetid planen for skolen samt konsekvenserne heraf. 

 

11. 

Orientering om fagfordeling v/ ML: 

ML orienterer om det foreløbige forslag til fagfordeling for skoleåret 2013-14. Det endelige skema 



bliver lagt torsdag d.06.06.2013. 

Det foreløbige forslag til fagfordeling er godkendt af bestyrelsen. 

 

12: 

Forårsfest: 

Sponsorer og skolekreds skal have en invitation med mail til forårsfesten. Programmet for 

forårsfesten, som afholdes d.13.06.2013, ligger på skoleporten. ML informerer om de planlagte 

aktiviteter til forårsfesten. 

 

13: 

Ferieplan 2013-14 v/ ML: 

Ferieplanen for skolen er godkendt af bestyrelsen. 

Ferieplanen udsendes sammen med SFO'ens ferieplan. 

 

14: 

SFO-elever uden statstilskud v/ ML: 

Der er blevet spurgt om børn kan blive indmeldt i SFO'en, hvis der ikke skal ydes statstilskud. Det 

kan børnene godt. Forældrene skal betale fuld pris for børnene. Egenbetaling bliver 1815 kr. / mdr. 

Det giver børnene mulighed for at socialisere og giver en kontakt til nærområdet. 

Bestyrelsen vil gerne have godkendelse fra ministeriet inden endelig afgørelse. Og der skal stilles 

som betingelse, at børnene er optaget på venteliste på skolen. Bestyrelsen skal tage stilling til hvert 

enkelt barn.  

 

15: 

Eventuelt: 

Næste møde: torsdag d.15.august kl.18.30  

 

Referat v/ Salina Høegh-Hansen 

04.06.13 

 

  

 


