SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

19. august 2013

Tidspunkt

18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2013-04

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Kås Vestergaard, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Bente Ellyt, afdelingsleder af SFO (BE)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

Fraværende

Per Zinck, tillidsrepræsentant (PZ)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

30. september 2013

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
SFO
Forretningsorden
Vedtægter
Investringer
Ansættelse af pedel
Opfølgning omrking 9. kl.
Bestyrelsens deltagelse i forældremøder
Eventuelt
Rundvisning på skolen

Dato 29. august 2013

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby
T +45 9817 2340
F +45 9819 1022
www.solsideskolen.dk

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
KKV, LH og KL underskrev referatet fra mødet d. 9. april 2013.

3.

Formand
KKV bød som ny formand velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og den nye skoleleder. Han ser
frem til samarbejdet med bestyrelsen, skolelederen og sekretæren.

4.

Skoleleder
SK takkede for den fine modtagelse, hun fik på den første skoledag. De fine malerier hun fik, er nu hængt
op på kontoret.
SK har også haft undervisning i Sjov Kemi, som er nyt valgfag til 8. og 9. klasse. I uge 39 er eleverne tilmeldt Dansk Naturvidenskabsfestival. I den forbindelse vil eleverne vise spændende eksperimenter for
skolens øvrige elever.
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Elevtal
Der er p.t. 212 elever.
Der kommer mange forespørgsler om ledige pladser. Desværre flest i de klasser, som er fuldt besat. Der
er dog 2 ledige pladser i 9. kl. Disse pladser er der endnu ikke forsøgt besat, da der er kommet en del nye
elever til dette skoleår.
Ombygning
I sommerferien er kontorerne og lærerværelset blevet renoveret. Denne renovering er blevet en anelse
dyrere end først antaget, men nu er kontorerne helt up to date.
Derudover vil der ske renovering af lokale 5 (4. klasse) p.g.a. vandskaden på 1. sal. Omfanget kendes ikke på nuværende tidspunkt.

5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
LS blev budt velkommen som nyvalgt lærerrådsformand. Hun er kommet godt i gang.
Da PZ var syg, var der ingen info fra tillidsrepræsentanten.

6.

SFO
BE kunne fortælle, at der er tilmeldt 92 børn til SFO, heraf 36 fra 0. klasse.
Da der er rigtig mange børn, forsøger man sig lidt frem med logistikken.
I Huset holder 0. klasse til.
1. og 2. klasse er i Regnbuen og 3. klasse holder til på 1. sal i Regnbuen. 2. og 3. klasse får mulighed for
at være hos hinanden.
Derudover disponerer SFO'en over gymnastiksalen 4 dage om ugen fra kl. 12-14.
Lykke Lundgaard og Kenneth Hedemann Jørgensen er begge nyansatte i SFO'en.
I skoletiden er Lykke tilknyttet 0.B og Kenneth 0.A.

7.

Forretningsorden
Blev underskrevet i uændret form.

8.

Vedtægter
De vedtagne ændringer er indføjet og vedtægterne blev underskrevet.

9.

Investeringer
Vedligeholdelsesplan
SK orienterede om en fremtidig renovering af skolen.
I samråd med fagfolk skal der laves en vedligeholdelses-/renoveringsplan for hele skolen.
Som tidligere nævnt vil vandskaden i 4. klasse sandsynligvis sætte dagsordenen for hvad, der skal ske.
Der blev stillet spørgsmål til renovering af toiletterne i gården. Dette vil blive en del af renoveringsplanen.
Skolen har fået tilbudt brugte borde og stole via en forældre fra UCN. Disse skal bruges i Solglimt.
IT-strategi
På lærerrådsmødet blev der nedsat et IT-udvalg, som skal undersøge, hvad der er brug for.
Der skal laves en strategi, hvor i der tages højde for hvad der findes af f.eks. intranet, trådløse muligheder, netværk m.v. samt evt. indkøb af PC'er/IPADS og redskaber til læsesvage.
Derudover indhentes der allerede nu tilbud på nyt elevkartotekssystem incl. økonomidel.

2/4

10.

Ansættelse af pedel
SK kunne fortælle, at der var 142 ansøgere til stillingen. Der var mange opkald og besøg. Valget faldt på
Frank Andersen, som kommer fra en lignende stilling i Åbenrå. Han starter 1. okt.

11.

Opfølgning omkring 9. klasse
Klassen har fået mange nye elever, og det er derfor vigtigt, at der er fokus på, hvordan klassen trives. Der
har været arrangeret en udflugt med overnatning hos en af lærerne, hvilket har været godt.

12.

Bestyrelsens deltagelse i forældremøder
KKV oplyste, at den tidligere bestyrelse har deltaget ved forældremøder.
Fordelingen blev:
KKV
0. + 2. klasse
LH
5. + 6. klasse
CG
1. + 3. klasse
KL
8. + 9. klasse
PB
4. + 7. klasse

13.

Eventuelt
Der er p.t. 14 børn tilmeldt til morgenåbningen.
Det var planlagt, at pedellen skulle have 2 morgenvagter, men SK har vurderet, at det ikke er en pedelopgave. De 2 morgenvagter dækkes nu af Inger Larsen, som er lærerstuderende. Hun indgår også i gruppen af vikarer.
Skolens åbningstider blev diskuteret. SK vil som udgangspunkt åbne skolen kl. 7.30
(kl. 6.30 for dem der er tilmeldt morgenåbning), og det er muligt for alle elever at tilmelde sig morgenåbningen. SK sender dette ud i et nyhedsbrev.
Det blev foreslået, at der laves et skema på "skolelukkedage", som udfyldes med mødetidspunkt for eleverne. Dette af hensyn til planlægning af arbejdstiden i SFO.
De fremtidige møder blev fastlagt.
30. september 2013
4. november 2013
7. december 2013
27. januar 2014
10. marts 2014
26. maj 2014 – forældrekredsmøde – FORELØBIG DATO

Efterskrift
Efter bestyrelsesmødet er der udsendt nyhedsbrev med præcisering af skolens åbningstider. Deraf fremgår, at skolen bliver åbnet kl. 7.30, og at der kan laves særaftaler for de elever i
6. til 9. klasse, som kommer på skolen før kl. 7.30. De kan låne nøglen af morgenvagten og åbne i Solglimt.
Bordene til Solglimt er kommet og er nu udskiftet. Stolene kommer senere.
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14.

Rundvisning på skolen
Efter mødet var der rundvisning på skolen.

Nørresundby d.
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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