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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

4. april 2016

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Charlotte Maibom, sekretær (CM)

Fraværende

Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)

Kopi til

Deltagere

Næste møde

19. maj 2016 (forældrekredsmøde)

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
 Skolepenge
 Søskende modeartioner
Lønpolitik for Solsideskolen
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (KV)
Ingen bemærkninger.

4.

Skoleleder (SK)






5.

Vi har skiftet alarmsystem og dermed opnået en besparelse på ca. 25 %.
Der er indhentet tilbud fra ATEA på samlet køb af Pc’er til 5. klasse. Det er besluttet, at tilbuddet vil blive udsendt til alle elever på skolen.
Planlægning af næste skoleår er i fuld gang.
Den 25. april offentliggøres hvilke fag, 9. klasse skal til prøve i. Fra den dag vil 9. klasse kun blive undervist i de fag, der er udtrukket til eksamen.
Der er sidste skoledag for 8. og 9. klasse den 27. maj.

Lærerrådsformand (LS)
Alle venter spændt på offentliggørelsen af eksamensfagene, da lærernes forberedelser til eksamen er
tidskrævende og dermed har stor betydning for planlægning af resten af skoleåret.
Tillidsrepræsentant (AL)
 AL har afsluttet sin TR-uddannelse.
 AL og SK har holdt møde, hvor det blandt andet blev aftalt, at der kan forhandles om en eventuel lokalaftale.

6.

Økonomi
 Saldobalance
SK gennemgik saldobalancen. Afvigelser blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den
positive balance.
 Kommende indkøb/investeringer
Der er ikke planlagt indkøb/investeringer i perioden indtil næste skolebestyrelsesmøde.
 Skolepenge og moderationer
KV gjorde indledningsvist opmærksom på, at der var modtaget et indspark fra én forælder,
som udtrykker stor tilfredshed med skolens mangfoldighed, og at det er muligt for en almindelig familie med en almindelig indkomst at tilvælge skolen.
KV henstiller til, at henvendelsen indgår i drøftelserne vedrørende fastsættelse af skolepengene.
KV gør opmærksom op, at tilskuddet til SFO de næste to år vil falde med 15% pr. år svarende til
ca. 150.000 kr. Der er derfor behov for at øge skolepengene med mindst det beløb, for at udgifter og indtægter hænger sammen.
Skolepengene blev fastsat efter lange drøftelser og blev besluttet, som det fremgår af skema
herunder. Moderation (rabat %) står i parentes.
Det aftaltes endvidere, at bestyrelsen på forældrekredsmødet ønsker at høre forældrene om,
hvilke muligheder forældrene ser for at øge indtægterne eller mindske udgifterne. Emnet vil
fremgå af dagsordenen til forældrekredsmødet.

Betaling

Nu

Fra 1. august 2016

Indskrivningsgebyr

400 kr.

400 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl.

950 kr.

1.000 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl. – barn 2

475 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl. – barn 3

0 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl.

1.150 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl. – barn 2

575 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl. – barn 3

0 kr.

SFO

900 kr.

950 kr.

Morgenåbning

250 kr.

250 kr.

(50%)

600 kr.

(40%)

(100%)

100 kr.

(90%)

1.250 kr.
(50%)

750 kr.

(40%)

(100%)

125 kr.

(90%)

7.

Lønpolitik for Solsideskolen (SK)
Punktet blev udskudt til næste møde.

8.

Eventuelt
Intet

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia K. Bindslev

