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Referat til bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 11. august 2016 kl. 19 -21. 
Mødested: Marieskolen 
 
 
Mødeleder: Poul Erik 

Referent: Christina 

Slikmutter/fatter: Poul E 

Dagsorden Referat tid 

Godkendelse og 
underskrivelse af referat 

Velkommen til anden heat! Anden skoleår i Marieskolens historie. 
Vi glæder os! 
 
Referat godkendt 
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Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 
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Meddelelser fra ledelsen 
V/Sarah og Birgitte 
 

Gennemgang af tavshedspligten for bestyrelsen. 
Status – personale – elever 
 
Første skoledag er gået helt fantastisk.  
 
40 nye elever. 122 elever i alt. 8. klasse er nu fyldt.  
 
A-huset er taget i brug og det var den helt rigtige beslutning i og 
med at der er startet så mange nye elever. 
 
Klasselærerfunktionen er indført og er blevet taget positivt imod.  
 
Sandra er ressourceperson i skemaplanlægningen. 
 
Samarbejdet mellem det nye personale og det personale som 
startede sidste år fungerer rigtig fint. 
 
Bestyrelsen opfordres til at være opmærksom på tavshedspligten i 
forbindelse med information givet på bestyrelsesmøderne.  
 
Fremadrettet kommunikerer bestyrelses på VIGGO.  
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Økonomi 
V/Sarah og Birgitte 

 
Økonomien til A-huset koster 48.000,- resten af 2016 + løbende 
udgifter til rengøring. Udgiften er dækket i lønningsbesparelse, 
indmeldelsesgebyrer og annullering af fordybelsesuge.  
 
Statstilskuddet kommer til december – og likviditetsbehovet er 
størst i oktober. Det betyder at der til november kommer et 
overtræk. Det har banken accepteret. Økonomien for 2017 ser mere 
positiv ud en budgetteret. 
 
En arkitekt/bygningsingeniør undersøger, hvad der kan gøres i 
skolens lokaler, for at gøre skolen klar til 200 elever. 
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Politik vedr. friplads 
(BK/SR) 

Hvornår skal skolen tilbyde en friplads? 
Punkt fra sidste møde 
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Betalingsfritagelsesordning:   
En annullering af den månedlige betaling i op til et år ad gangen. 
Fritagelsen går til værdigt trængende og bestyrelsen træffer 
beslutning om hvem tilskuddet går til.  
Max 10 elever pr skoleår. 
Fripladspolitikken er offentlig tilgængelig.  
Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde i maj måned – akutte 
tilfælde tages der løbende stilling til.  
 
Danmarks Privatskole forening kommer med anbefalinger til 
formuleringen af ansøgningsskemaet inden det offentliggøres.  
 

Økonomiudvalg (PEH) Valg af medlemmer.  En fra ledelsen + to fra bestyrelsen? 
 
Sarah, Lone, Poul Erik og Henrik udgør økonomiudvalget.  
Økonomiudvalget kommer med indstillinger til bestyrelsen, som 
træffer beslutninger på baggrund heraf.  
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Målsætning for skolen 
(SR/BK) 
 

Diskussionspunkt. 
Fx hvor mange elever, hvornår. Trivsel. Hvor mange går videre på 
ungdomsuddannelser m.m. Målbare mål. 
Til næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen tænke over hvordan 
det kan udføres.  
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Lejrskole/udlandstur 
I fremtiden (BK/SR) 

Hvad skal skolen tilbyde i fremtiden? 
Oplægget til lejrskolen er godkendt og økonomiudvalget skal være 
med til at vurdere økonomien forbundet med lejrskolerne.  
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EVT. 
 
 
 
Oplæsning af dagens referat 
 

Meddeles Poul E ved mødestart. 
Temadag 30/9-1/10 
Poul Erik og Christina arrangerer dagene.  
Paul Jakob deltager ikke.  
Anne Mette snakker med personalegruppen om forslag til dagen.  
 
Coding IT 
Vi følger op på et muligt fremtidigt samarbejde.  
 
U.U. 
Vi undersøger ved Danmarks Privatskoleforening om det er muligt 
at oprette vores egen vejlederfunktion.  
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Underskrift og godkendelse af ref.: 
 

  

 

 

 
  

 


