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VIDSTE DU DET ?

BESTYRELSESMØDE
Det månedlige bestyrelsesmøde blev afholdt den 18. juni 2015.

Hvis du vil vide mere om Prins
Henrik Skole, kan du kigge på
skolens hjemmeside.
Under "Om skolen" kan du klikke
på "Ledelsen" og læse alle
referaterne fra bestyrelsesmøder,
Rådet for Primærskolen (Conseil
d’Ecole) og Institutionsrådet
(Conseil d’Etablissement).
God ferie!

Formanden for ejendomsselskabet, som ejer skolens bygninger, deltog i
bestyrelsesmødet. Renoveringsprojektet af gården blev præsenteret, og det
er skolens mål at finde sponsorer eller tilskud til at udføre arbejdet.
En opdatering om forløbet af projekterne blev drøftet på mødet.

PROJEKTER
Bygningsprojekt: Arbejdet med at forberede den nye bygning til at modtage
Maternelle-klasserne til næste skolestart begynder i de kommende dage.
Ledelsen har oprettet en hjemmeside, som informerer om projektet og giver mulighed
følge med i byggeriet. Linket til hjemmesiden er følgende: LFPH Børnehave HC
Ørstedsvej 47
Der bliver i øjeblikket arbejdet på at finde de bedst mulige løsninger for de forældre,
som skal hente børn på to adresser. For at møde forældrenes behov og ønsker i den
sammenhæng, er der for nyligt lavet en spørgeskemaundersøgelse. Vi beder Jer
venligst udfylde spørgeskemaet hurtigst muligt.
IT Projekt: Skolen vil få etableret fibernet i løbet af sommeren 2015.
Der vil bliver installeret 11 interaktive projektorer: 8 i Maternelle-klasserne og 3 i 1.-5.
klasse.
Andre projekter:
•
HR-udvalget har nu ansat den nye skolevejleder (CPE), som begynder den
11. august.

SPØRGSMÅL?

Det nødvendige personale til Maternelle er blevet ansat.

Har du idéer, du gerne vil dele ? Du kan
sende spørgsmål vedrørende projekter
eller andre spørgsmål til medlemmer af
bestyrelsen via SkoleIntra eller på email:
ca@lfph.dk

Der er stadig nogle stillinger i fritidsordningen og på skolen, som ikke er besat, samt
en deltidsstilling i sekretariat / reception for forældre. Annoncen ligger på skolens
hjemmeside.

Bestyrelsen forpligter sig til at svare inden
for 7 dage fra modtagelsen af email.

•

Den franske Kulturråd i Danmark tager sig af sagerne vedr. konvertering af
den fransk-danske studentereksamen og skal snarest mødes med skolens
afdelingsleder for dansk.

•

I løbet af sommerferien vil trappeopgangen og toiletterne i
omklædningsrummet i bygning A blive renoveret.

