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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

23. oktober 2019

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Helene Selmer Kristensen, næstformand (HSK)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Dorte Tilsted Jørgensen, bestyrelsesmedlem (DTJ)
Søren Edholm, bestyrelsesmedlem (SE)
Marie Bruhn Breum, skoleleder (MBB)
Heidi Kanstrup, viceskoleleder (HK)
Mikael Schultz, lærerrådsformand (MS)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Maria Nortvig Kjeldsen, tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

4. november 2019

Fraværende
Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

12. december 2019

Dagsorden

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder(MBB)
Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Økonomi
• Saldobalance (CM/MBB)
• Kommende indkøb/investeringer
8. Renovering - status (SE/KKV)
9. Drøftelse af APV (HK/MBB)
10. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KKV)
KKV orienterede om, at han, HSK, MBB og HK deltager i Danmarks Private Skolers årsmøde i Nyborg
d. 25.-26. oktober. KKV opstiller til bestyrelsen.
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4.

Skoleleder (MBB)
MBB oplyste:
• at Michael Nielsen, som er ansat som barselsvikar for Sandra, er kommet godt i gang.
• at Jonatan Solås er ansat som barselsvikar for Sine Flyvbjerg, som går på barsel sidst i november. Jonatan er allerede godt i gang på skolen, som vikar. Da Sine er blevet deltidssygemeldt,
varetager Jonatan også allerede en del af Sines timer.
• at Rikke Breum (ny arbejdsmiljørepræsentant), HK og MBB har været på 3 dages AMR-kursus.
Dette afsluttes med en fælles skriftlig opgave.
• at der holdes ”Pædagogisk eftermiddag/aften” d. 29. oktober, hvor Jes Dige kommer. Emnet
er ”Børn og sorg”.
• at der er fremsat finanslovsforslag om nedsættelse af koblingsprocenten fra 76% til 71% i
2021. For Solsideskolen vil det betyde et fald i statstilskuddet på 690.000-790.000 kr.
• at der ikke var interesse for forslaget om frivillig arbejde/hjælp i skoletiden, da pædagogerne
nu har fået flere timer i skoletiden.
• at der er gang i indskrivningen af nye elever til 0. klasse i 2020. Der er 10 søskende.
• at skolens tilsynsførende har været på besøg. Hun kommer igen en gang mere i dette skoleår.
• at der bliver 4 x skakundervisning i november/december.
• at der p.t. er 229 elever på skolen.

5.

Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant (AL)
Lærerrådsformand
MS oplyste:
• at alle forældremøder nu er gennemført, og at der nu afholdes skole-hjem samtaler.
• at det har været nogle gode studie-/hytteture.
• at der er en god arbejdsstemning.
• at det fungerer godt, at Jonatan (barselsvikar for Sine fra ult. November) har vikartimer allerede inden barselsvikariatet starter.
• at skolen har nogle gode vikarer.
Tillidsrepræsentant - lærerne
AL oplyste:
• at hun deltager i Frie Skolers Lærerforenings (FSL) årsmøde i Nyborg i starten af november.

6.

Tillidsrepræsentant – pædagogerne
MK oplyste:
• at Michael (barselsvikar for Sandra) er faldet godt til.
• at “Huset” stadig er generet af byggestøj fra renoveringen.

7.

Økonomi
• Saldobalance
Saldobalancen blev gennemgået og afvigelser blev drøftet.
•

Kommende indkøb/investeringer
Der er kommet ny gulvbelægning på i kopirummet og i 3. klasses lokale.
MBB/SE orienterede om status på et nyt skur. Det er en større opgave end først antaget
blandt andet på grund af placeringen tæt på Kirke Allé (støttemur), frostsikring m.m.
Der var fuld enighed om, at SE kunne forhandle med de entreprenører, som havde givet tilbud på opførelse af skuret.

•

MS orienterede om, at der skal opsættes et ekstra Access point i 9. klasses lokale, da den
trådløse forbindelse til internettet er meget dårlig.
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8.

Renovering – status (SE/KKV)
SE orienterede om status på renoveringen.
Der har været en vandskade i forbindelse med, at der er blevet lagt nyt tagpap på. Dette har medført,
at gulvet måske skal udskiftes. Dette er endnu ikke afklaret.
Det forventes, at den øvrige del af renoveringen er færdig til 25. oktober 2019.

9.

Drøftelse af APV (MS)
MS gennemgik APV’en.

10.

Eventuelt
Forretningsordenen blev underskrevet.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Helene Selmer Kristensen
Næstformand

Claus Lassen

Dorte Tilsted Jørgensen

Søren Edholm
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