SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

10. marts 2014

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2014-08

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Dennis Christensen, suppleant for tillidsrepræsentant (DC)

Dato 24. marts 2014

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby
T +45 9817 2340

Fraværende

Bente Ellyt (BE) / Conny Blicher (CB) suppleant for BE
Per Zinck (PZ)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

26. maj 2014 (forældrekredsmøde)

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.solsideskolen.dk

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
SFO
Status på økonomi
Status på indkøb af IT
Solsideskolens timeplan i skoleåret 2014/2015 set i
forhold til folkeskolereformen
Ferieplan for skoleåret 2014/2015
Skolepenge og betaling til SFO for skoleåret 2014/2015
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat (dec. 2013) blev godkendt og underskrevet.
Det bemærkes, at det planlagte bestyrelsesmøde 27. januar 2014 blev aflyst p.g.a. vejret.

3.

Formand (KKV)
Ingen bemærkninger.

4.

Skoleleder (SK)
Den 4. marts var skolens tilsynsførende på besøg. Han deltog i 6 lektioner på forskellige klassetrin og i forskellige fag.
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Vores pedel har sagt op til 1. april. Der arbejdes på at finde en afløser.
Den 6. marts var der besøg af arbejdstilsynet. Skolen fik et påbud om, at der skal opsættes nye
lofter i lokalerne, hvor 0.b + 1. + 2. + 5. klasse holder til. Denne opgave skal være udført senest
15. august 2014.
Derudover skal der foretages en CO2 måling i hovedbygningen.
Den 11. marts begynder tilstandsvurderingen af skolen.
Skole Intra er gået i luften og det har fået en meget positiv modtagelse.
Efter anbefaling fra skolens psykolog skal den kommende børnehaveklasse være i Regnbuen,
da det vil være godt for de nye børn at starte i mere rolige omgivelser.
5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/DC)
LS orienterede:
Lærerne er meget glade for de nye Pc’er og de nye smartboards i klasserne.
Det er godt med Skole Intra.
8. kl. har været på Intro-uge – det var spændende.

6.

SFO (BE/CB)
Da BE og CB ikke var tilstede orienterede SK om, at Rikke, som p.t. også er vikar i skolen, er
vikar, mens BE er fraværende.

7.

Status på økonomi (CMM)
Der er arbejdet med materialet til revisor. Arbejdet med resultatet for 2013 pågår.
Budget for 2014 blev drøftet.

8.

Status på indkøb af IT (SK)
SK orienterede om, at der er bestilt ny og bedre internetforbindelse. Der er 12-15 ugers leveringstid.
Derudover er der undersøgt mulighederne for trådløst internet over hele skolen, som kan bruges af både elever og ansatte. Det er en udgift på ca. 230.000 kr.
Bestyrelsen vedtog denne investering enstemmigt.

9.

Solsideskolens timeplan i skoleåret 2014/2015 set i forhold til folkeskolereformen
Timeplanen blev drøftet og enstemmigt vedtaget. Den bliver lagt på hjemmesiden.

10.

Ferieplan for skoleåret 2014/2015
Vedtaget.

11.

Skolepenge og betaling for SFO i skoleåret 2014/2015
Statstilskuddet til skolen er i 2014 reduceret med 3,6 %. I 2017 reduceres tilskuddet til SFO
med 15 % og igen i 2018 med yderligere 15 %.
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For at imødekomme disse reduktioner og investeringer i bl.a. IT besluttede bestyrelsen enstemmigt, at skolepenge og SFO-betaling for det kommende skoleår skal se således ud:
Skolepenge
0. - 3. kl.:
11 x 850 kr.
4. - 9. kl.:
11 x 1.000 kr.
Søskenderabat:
2. barn: 50 %
3. og efterfølgende børn: 100 %

SFO-betaling (0. – 3. kl.)
11 x 850 kr.

Morgenåbning
200 kr. pr. md.

Ingen søskenderabat

Ingen søskenderabat

Bemærk at der er ændring i aldersfordelingen/klassetrin.
Derudover blev det vedtaget, at der fra 15. april 2014 opkræves et indskrivningsgebyr på
200 kr. for nye børn, som ikke har søskende på skolen.

12.

Eventuelt
Planlagte møder
Der er forældrekredsmøde 26. maj 2014 kl. 19.00. Der udsendes særskilt indbydelse.

Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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