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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

15. februar 2018

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Mikael Schultz, lærerrepræsentant (MS)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Fraværende

Pia Bindslev, næstformand (PB)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

1. Maj 2018

Dagsorden

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

7.

27. februar 2018

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant
Økonomi (SK)
• Budget 2018 til godkendelse - udsendt med dagsorden (SK)
• Yderligere investering i værdipapirer (CM)
• Tab (manglende forældrebetaling) (CM)
• Kommende indkøb/investeringer (SK)
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KV)
KV udtrykte tilfredshed med, at der nu er igangsat en proces omkring organisationsudvikling
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4.

Skoleleder (SK)
Der er 227 elever på skolen.
Der er afholdt 18 indskrivningssamtaler til 0. kl. I uge 9 afholdes de sidste 2, og der er dermed 20 nye
elever klar til skolestart i august.
Der overvejes en fornyelse af indskrivningsproceduren – eventuelt med et samlet informationsmøde
og efterfølgende samtaler.
Conny Christensen er pr. 1. januar 2018 ansat som rengøringsassistent efter Birthe Andersen, som gik
på pension med udgangen af 2017.
Både elever og lærere har været hårdt ramt af influenza især i uge 5.
Der er fuld gang i planlægningen af temadage. De holdes 21. – 23. marts og emnet er igen Solby.

5.

Lærerrådsformand (LS) og lærerrepræsentant (MS)
LS orienterede om, at der var afholdt nogle gode samtaler med den eksterne konsulent, som bistår i
forbindelse med organisationsudviklingen.
Derudover kunne LS oplyse, at 8. klasse netop har afsluttet deres projektuge, samt at der i øjeblikket
er mange skole/hjem-samtaler.

Lærerrepræsentant
Intet.

6.

7.

Økonomi (SK)
•

Budget
Budgettet for 2018 blev drøftet, og der blev foretaget enkelte ændringer.

•

Yderligere investering i værdipapirer
Det blev besluttet at foretage yderligere investeringer i værdipapirer, da det giver et lidt bedre afkast end på kassekreditten. SK/CM vurderer, hvor stort det likvide behov er.

•

Tab (manglende forældrebetaling)
Der er desværre konstateret et tab på kr. 4.509 på skolepenge på grund af manglende forældrebetaling. Tabet blev godkendt af bestyrelsen.

•

Kommende indkøb/investeringer
Der er købt nye PC’er til lærerne, da de nuværende er nedslidte. MS har bistået med udvælgelsen, og vil assistere, når de tages i brug.
Der vil blive købt 2 klassesæt møbler til eleverne i Solglimt.
Der er ikke planlagt yderligere indkøb eller investeringer for den kommende periode.

Eventuelt
Intet.
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Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Karina Lundtoft

Mette Eskildsen
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