
Forældre ved Privatskolen Als

Torsdag d. L5. marts 2022

Forældrekredsmøde på Privatskolen Als onsdag d. 06.04.2022. kl. 19.00

Referat:

1. Valg af dirigent
Thorbjørn Philippsen

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Vi har igen haft et år med corona, og bestyrelsen roser ledelse og medarbejdere for
håndteringen i hverdagen. Der har været en anonym henvendelse, som rettede kritik
mod ledelsen og bestyrelsen, som vi har arbejdet med internt. Skolens Økonomi er
god, og vi har planer om at bygge en ny legeplads til mellemtrinnet her i foråret. Vi
har fået en mio. fra Fabrikant Mads Clausens Fonden til at indrette et nyt STEM-
lokale/ Makerspace.
Michelle og Christian stiller ikke op til bestyrelsen igen. Formanden takker for
indsatsen fra de afgående bestyrelsesmedlemmer, og ser frem til det kommende
samarbejde med nye bestyrelsesmedlemmer.

3. Skolelederen aflæggerberetning
Ledelsesberetningen er tilgængelig i salen, og bliver også tilgængelig for forældrene
på skolens hjemmeside.
Vi er godt på vej til at blive en to-sporet skole. Når vi optager de nye elever i marts,
så betaler kommunen en del af udgiften, som de sparer i børnehaverne i den periode
fra marts til maj.
Vi arbejder målrettet med at tiltrække nye elever, efteruddanne vores pædagogiske
personale samt sikre udviklingen af rammerne.
Vi starter hvert år en ny 5. klasse. Det kan være svært at få en fyldt ny klasse, så i år
valgte vi at dele den gamle 4 klasse, så vi dannede to nye 5. klasser. Det har været en
succes, og der har været god opbakning fra både forældre og personale.
For at hjælpe forældrene med logistikken, har vi fået lov til at have overbelægning i

en indskolingsklasse, så forældrene kan aflevere alle børn det samme sted.
Vores før-skoleprogram fungerer rigtig godt, og vi screener eleverne på besøgsdage
inden vi har et optagelsesinterview med dem. Det er pG og SFO-pædagogerne der
står for dette.
MA gennemfører resten af elevoptagene for de øvrige elever. Eleverne er på besøg
på skolen i nogle dage, inden de evalueres sammen med forældrene. Hvis begge
parter ønsker optag, så kan eleven starte. 10. klasse skrives ind på baggrund af dialog
mellem Hanne Wrang, klasselærer og MA.
Parkeringspladsen giver lidt mere luft i morgentrafikken, og flere forældre er gode til
at bruge den, så de bløde trafikanter ikke kommer i klemme.
Aulaen er blevet opgraderet med læringsmiljø, iform af folier på gulvet og fleksible
møbler.
Alle i personalegruppen har hjulpet til med vikardækningen i dette år, som har været
meget præget af sygdom. Vi er glade for de dygtige vikarer vi har på skolen, som har
haft mange timer i dette skoleår
Skolepatrulje, elevråd arbejder godt og er engagerede.
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Det har været en udfordring for os at holde skole under corona.
Skolen har et karaktergennemsnit på 9.0, hvilket vi er stolte over. 10. klasse har
gennemsnit på 8.6, hvilket er højere end tidligere. Eleverne går videre på

u ngdomsuddannelser.
Vi har et godt samarbejde med de videregående uddannelser.

4. Tilsynet aflægger beretning
Poul Sørensen er valgt sidste år for en toårig periode. Tilsynsrapporten bliver
tilgængelig på tilsynsportalen. Der kommer et link til denne på skolens hjemmeside.
Poul har fulgt cirkulæret og besøgt forskellige klasser, både de store og de små.
Poul møde veloplagte og velforberedte lærere. De er respektfulde og har en god
dialog med eleverne. Han oplever både god gedigen undervisning og også
fremragende undervisning. Der er en god stemning i personalerummet, og det er rart
at komme på skolen. Eleverne er også gode til at tage imod, når Poul kommer med i

timerne. Lærerne tager initiativ til at inddrage alle i undervisningen, også de elever
der har det lidt svært.
Skolen lever op til de krav som styrelsen for undervisning og kvalitet kræver.

5. Skolelederen forelægger det reviderede og godkendte regnskab til orientering
Vi har både aftalt revision, samt stikprØver. Vi får ingen anmærkninger.
Skolen har en sund og god Økonomi. MA orienterer om regnskabet.

6. Skolelederen forelægger det vedtagne budget
Vi får 76% i tilskud fra staten, og forældrebetalingen dækker resten af udgifterne.
MA gennemgår budgettet.

7. Orienteringom bestyrelsesarbejdet
Sven fortæller om hvilke roller bestyrelsen har, og også hvordan skoleledelsen
inddrages. Bestyrelsen har et årshjul som de arbejder efter og mødes hver anden
måned fra kl. 18-21. Derudover er kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmer
på mail. Bestyrelsen har tre udvalg: Budget, kommunikation, fundraising.
Bestyrelsen kan deltage iseminarer med foreningen (DP), hvor de kan blive klædt på

til bestyrelsesarbejdet.
Formanden er rigtig godt tilfreds med opbakningen fra forældrene, og til infomødet
om bestyrelsesarbejdet forud for valget i dag, mødte 8 interesserede op. Der er 5 der
stiller op til valget i aften.

Kandidaterne fortæller kort om sig selv, og deres motivation for at stille op til valg i

bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 5 3 stk. 3 og 4 og 5 3 stk. 6

På valg:
o Thomas Biering-Nielsen - modtager genvalg
r Christian Mikkelsen - modtager ikke genvalg
o Michelle LeAnn - modtager ikke genvalg

De valgte bestyrelsesmedlemmer er Thomas Biering- Nielsen, Alexandra
Kristensen og Morten Lunn.

Mette Boje og Daniel schulz modtager valg som suppleanter.
8a. Valg af suppleanter, jf. 5 3 stk. 4 og 5 3 stk. 6.

9. Evt.
o Karakterer i indskolingen. Der fremsættes et forslag fra en forælder i 3.A om

at droppe karaktererne. Der er delte meninger i forældrekredsen - nogle
savner nogle kommentarer i 3. klasse, som uddyber karakteren.
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MA bliver bedt om at uddybe: Skolen har valgt at give karakterer i tal og
bogstaver fremfor en elevplan, da en elevplan hurtigt kan blive en
gentagelse uden nok nuancer. Dette punkt er taget op i personalegruppen,
og karakterer og evaluering er sat på dagsorden allerede her i maj måned
med det pædagogiske personale.

En forælder ønsker at SFO holder åbent i uge 7 og uge 28, samt at SFO tager
i svømmehallen.
MA svarer at vi ikke kan holde åbent i uge 7 med tre elever der betaler 50 kr
for pasning i en dag. Der er ikke et stort Ønske om pasning, og vi kan ikke
holde SFO åbent for 150 kr.

PG fortæller at uge 28 er i industriferien i år - så der er lukket i uge
28,29,30. Vi har kun en pædagog der har bassinpr6ven lige nu og kan derfor
ikke tage i svømmehallen.
Sven tilføjer at bestyrelsen vil se på en vurdering af SFO taksterne.

Thomas Biering-Nielsen :

Der er stadig et ønske om at starte en støtteforening. Der indkaldes til
stiftende generalforsamling d. 26. april. Thomas uddyber hvad en
stØtteforening er.

Sven (formand):
Bestyrelsesreferater bliver offentliggjort, så forældrene kan læse dem.
Bestyrelsen vil fremover kommunikere mere ud til forældrekredsen. Sven
annoncerer en generalforsamling, hvor vedtægtsændringer for bestyrelsens
sammensætning skal drøftes.

En forælder spørger, om hvordan de kan bakke op om det nye Makerspace?
Han melder sig gerne på banen.
Thomas (bestyrelse) svarer: Støtteforeningen er det rigtige sted at hjælpe.

Sven(formand) takker af som formand efter 6 år. Sven ønsker at give
stafetten videre, men bliver i bestyrelsen.
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