SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

26. oktober 2015

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2015-05

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Lars Horn, næstformand (LH)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

Dato 29. oktober 2015

Fraværende

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)

T +45 9817 2340

Kopi til

Deltagere

www.solsideskolen.dk

Næste møde

7. december 2015

Dagsorden

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

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
Status på økonomi
Økonomi
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (næstformand LH)
I flg. LH var der ingen bemærkninger fra KKV.

4.

Skoleleder (SK)
Skolens elevtal var pr. 5. september 217. Siden da er der kommet 2 elever mere, så der nu kun
er 1 ledig plads i 2. klasse. Der er dog kommet en udmeldelse pr. 1. december – også i 2. klasse.
Renoveringen af det tidligere bibliotek og lokale 7 (bogrummet) er næsten færdigt. Der mangler
lys og indretning.
Der er nedsat et indretningsudvalg, som vil præsentere forslag på næste lærerrådsmøde, som
er d. 4. november. Der er taget udgangspunkt i IKEA skabe/reoler, da vi har gode erfaringer
med disse fra kopirummet.
Den 19. november holder vi igen én samlet skolefest for hele skolen. Sidste års evaluering er
taget til efterretning, og vi forsøger at imødekomme så mange forslag/ønsker som muligt, men
ikke alle kan opfyldes.
1/2

Der kommer mange henvendelser vedrørende indskrivning/optagelse til den kommende
0. klasse. Ventelisten er lang, og der er p.t. 15 søskendebørn, som har fortrin. Planlægning af
indskrivningsmøder går snart i gang.
SK har været i Nyborg til årsmøde i Privatskoleforeningen. På mødet takkede afgående formand Kurt Ernst af og foreningens nye formand, Karsten Suhr blev præsenteret.
SFO
Piccoline Birthe Larsen gik på efterløn d. 1. oktober.
Som afløser er Jette startet. Hun er praktikant fra Jobcenteret og er her i foreløbig 2 måneder.
I forbindelse med at Jette er startet, er Skoleboden flyttet ind i køkkenet og sortimentet er udvidet, hvilket også fremgår af prislisten, som ligger på Forældreintra. Jette klargør også frugt og
grønt til SFO’ens bod.
5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/AL)
LS kunne fortælle, at alle forældremøder nu var afsluttet og at skole/hjem samtalerne er i fuld
gang.
Fra uge 43 og 7 uger frem er der 4 studerende (4. års) fra UCN i praktik.
Lærerne er i øjeblikket i gang med at planlægge temadage og skolefest. Temadagene ligger de
3 dage før skolefesten.
AL orienterede om, at der blev afholdt medlemsmøde d. 27. oktober i FSL (Frie Skolers Lærerforening).
Blandt lærerne drøftes ønsket om lokallønaftale.
Ultimo november ligger skolen hus til et lønmøde arrangeret af den lokale kreds i FSL.

6.

Status på økonomi (CMM)
Revideret budget for 2015 og saldobalance blev fremlagt og drøftet.
I starten af november starter SK og CMM budgetlægning for 2016.

7.

Eventuelt
Intet.

Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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