SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby
Kirke Alle 7, DK-9400 Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

7. december 2015

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2015-06

Referent

Lena Skovborg (SK)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)

Fraværende

Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Charlotte Maibom, sekretær (CM)

Kopi til

Deltagere

Næste møde

8. februar 2016

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
Økonomi - saldobalance
Økonomi - kommende indkøb/renoveringer
Renoveringsplan for de kommende skoleår - bilag er vedlagt
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.

3.

Formand (KV)
 KV orienterer om, at han og næstformand har afholdt lederudviklingssamtale med skoleleder
Lena Skovborg.
 Fra Privatskoleforeningen har skolen fået oplyst, at koblingsprocenten i finansåret 2016 øges
med 2%.
 KV orienterer om rammerne for skolebestyrelsens arbejde.
 Fra dette møde er der indført et nyt fast punkt (Punkt 7) på skolebestyrelsens dagsorden.

4.

Skoleleder (SK)
Renoveringen af det tidligere bibliotek og lokale 7 (bogrummet) er næsten færdig.
Indretningsudvalget har præsenteret et par forslag for lærerne, som valgte en indretning med et skab
til hver lærer og 10 arbejdspladser.
Den 19. november blev der afholdt skolefest for hele skolen. SK har evalueret med personalet og skolens klasser. Desuden er der blevet efterspurgt kommentarer blandt forældrene. Alt i alt er der enighed
om, at festen var en succes.
Arbejdstilsynet har igen været på besøg – et besøg som desværre betød to påbud:
 Der skal monteres en synlig alarm i fysiklokalet, hvis udsugningen i kemiskabet ikke fungerer.
 I sløjdlokalet skal der sikres mod recirkulation af savstøv.

5.

Tillidsrepræsentant (AL)
AL fortalte, at alle lærere nu er organiseret i FSL (Frie Skolers Lærerforening)
AL har været på sit 3. modul i TR-uddannelsen.
AL udleverede et brev fra FSL, som er sendt til alle Frie Grundskolers bestyrelser. KV lovede, at sende
Privatskoleforeningens svar på brevet til forældrerepræsentanterne.

6.

Økonomi - saldobalance (CM)
Udgik pga. fravær af CM
SK orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på budgettet for 2016. Der aftales et budgetmøde med
KV, CG, CM og SK i starten af januar.

7.

Økonomi – kommende indkøb/investeringer (SK)
Der er ikke planlagt indkøb/investeringer i perioden indtil næste skolebestyrelsesmøde.

8.

Renoveringsplan
Renoveringsplanen danner grundlag for skolens langsigtede renoveringsplan. Der vil kunne ske tilpasning af renoveringsplanen afhængig af skolens økonomi.

9.

Eventuelt
Intet
Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Renoveringsplan pr. 7. 12.2015
2016

Ingen store renoveringsopgaver – kun vedligehold

2017

Udskiftning af gulvbelægning på 1. sal og på trappeopgange

100.000

Udskiftning af vinduer i hovedbygningens trappeopgange

25.000

Udskiftning af vinduer i specialundervisningen

25.000

Renovering af specialundervisning

80.000

Afrensning og maling af vægge i gymnastiksal
Montering af dør + vinduer i gymnastiksal

85.000
30.000

Udskiftning af vinduer på kontorerne

25.000

Renovering af datalokalet – til anden anvendelse end datalokale

400.000

2018

2019

2020

Alle beløb er taget fra skolens renoveringsplan udarbejdet af Rambøll i foråret 2014.
Andre store ønsker:
Gennemgribende renovering af elevtoiletter

