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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

11. december 2017

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 19.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Mikael Schultz, lærerrepræsentant (MS)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

18. december 2017

Fraværende
Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

12. februar 2018

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant
Økonomi (SK)
• Saldobalance - udsendes inden mødet (SK)
• Kommende indkøb/investeringer (SK)
Forslag: At eleverne allerede fra 5. klasse skal medbringe it-udstyr (SK)
Forslag: Ændring i karaktergivningen på skolen (SK)
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KV)
KKV oplyste at der, på baggrund af henvendelse fra lærernes fagforening sættes gang i en proces, hvor
en ekstern konsulent skal medvirke til at skabe bedre arbejdsmiljø. KKV indhenter tilbud fra mindst to
konsulenter og processen forventes igangsat i starten af 2018.
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4.

Skoleleder (SK)
Der er 227 elever på skolen. Der er én ledig plads i 9. klasse.
Der er stor tilgang på ventelisten for alle årgange.
Rengøringsassistent Birthe Andersen går på pension d. 31. december 2017. Der søges efter en afløser.
Efter klager over hygiejnen på toilettet i Solglimt tjekkes det nu løbende.

5.

Lærerrådsformand (LS) og lærerrepræsentant (MS)
LS orienterede om, at 9. klasse netop har lavet projektopgave.
Der er sædvanligvis mange juleaktiviteter i december måned.

Lærerrepræsentant
Intet.

6.

Økonomi
SK kunne oplyse, at finansloven nu er vedtaget, og det medfører, at koblingsprocenten i 2018 er 76%.
Der arbejdes p.t. med budgettet for 2018. I januar vil det blive fremlagt for bestyrelse.
•

Saldobalance
Saldobalancen blev gennemgået og afvigelser blev drøftet. Det ser positivt ud.

•

Kommende indkøb/investeringer
Der bliver ikke planlagt indkøb eller investeringer, før budgettet er klar, dog er lærernes
PC’ere ved at være nedslidte. MS er i gang med at se på erstatning.

7.

Forslag: At eleverne allerede fra 5. klasse skal medbringe it-udstyr (SK)
Da der efterhånden er flere og flere digitale løsninger, er det et ønske fra lærerne, at der allerede fra
5. klasse medbringes eget it-udstyr.
Forslaget blev vedtaget og træder i kraft fra næste skoleår.
Ifølge lærerne er det optimale udstyr en PC, men der vil komme mere information i det nye år.

8.

Forslag: Ændring i karaktergivningen på skolen (SK)
Efter ønske fra lærerne er skolens karaktergivning blevet drøftet. Det sker med henblik på at sætte fokus på, at det er arbejdsindsatsen, der er vigtigst.
SK skitserede det fremkomne forslag:
I 4. og 5. klasse gives der karakter for arbejdsindsats 2 gange om året.
I 6. til 9. klasse gives der karakter for arbejdsindsats og i fag. Karaktererne gives ud fra 7-trinsskalaen.
Forslaget blev vedtaget og gælder fra indeværende skoleår. For 5. klasse vil der dog blive givet både
karakter for arbejdsindsats og i fag ved 2. karaktergivning, da det også var tilfældet ved 1. karaktergivning.
Det kan desuden oplyses, at i 8. og 9. klasse blev første standpunktskarakter for nylig sendt ud via mail.
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9.

Eventuelt
CM orienterede om, at bestyrelsen nu er registret som reelle ejere ifølge ny lovgivning.
ME spurgte, om skolen er klar til den nye Persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018.
SK kunne oplyse, at CM og SK har været på kursus, og at skolen er i fuld gang med at tilpasse det fornødne.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Karina Lundtoft

Mette Eskildsen
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