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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

24. oktober 2016

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

Fraværende
Kopi til

Deltagere

Næste møde

12. december 2016

Dagsorden

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

7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Økonomi
 Saldobalance
 Kommende indkøb/investeringer
Brug af mobiler på skolen (SK)
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (KV)
Intet at bemærke.

Side 1 af 3

4.

Skoleleder (SK)
Elevtallet er nu 225. Efter 5. september er der kommet 2 elever i 9. kl.
Der er nu ledige pladser i 2. og 3. klasse.
Fredag før efterårsferien blev der afholdt sponsorløb til fordel for Knæk Cancer. Der er p.t. indsamlet
ca. 43.000 kr. Dertil skal lægges Nordjyske Bank sponsorat, som endnu er et ukendt beløb.
Grethe Nielsen fra SFO’en er sygemeldt indtil 2. november 2016.
Mie Maibom har opsagt sit vikariat pr. 15. november 2016, da hun har fået en fast stilling på
Filstedvejen Skole.
Der er fuld gang i planlægningen af skolefesten, som holdes 17. november 2016.

5.

Lærerrådsformand (LS)
Der er i øjeblikket og i den kommende tid mange forskellige aktiviteter i klasserne bl.a. terminsprøver,
praktik, biografture, besøg i arresten og besøg på Nørresundby Gymnasium.
Tillidsrepræsentant (AL)
Der forhandles fortsat om en ny lokalaftale.

6.

Økonomi
 Saldobalance
SK gennemgik saldobalancen. Afvigelser blev drøftet. Det ser tilfredsstillende ud.


Kommende indkøb/investeringer
Der ikke planlagt indkøb/investeringer i perioden indtil næste skolebestyrelsesmøde.

Legepladsen er ved at blive repareret/renoveret.
Det blev drøftet, om udskiftning af gulvet på trapperne og gangen på 1. sal skal sættes i gang i år eller,
om det først skal være i 2017. Dette vil blive besluttet på næste bestyrelsesmøde.

7.

Brug af mobiler på skolen (SK)
SK orienterede om den forsøgsordning, der er blevet sat i gang i forhold til elevernes brug af mobiltelefoner på skolen.
Forsøgsperioden er 4 uger, og derefter bliver der evalueret.
Emnet blev efterfølgende drøftet, og der var argumenter både for og imod, at mobiltelefonerne indsamles i skoletiden.

8.

Eventuelt
Informationen/instruktionen omkring Sponsorløbet blev drøftet, da der var tvivl om, om de yngste elever havde forstået konceptet.

Næste møde er 12. december 2016.

Side 2 af 3

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft
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