SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne
Dato
Tidspunkt
Sted
Møde nr.
Referent
Deltagere

Bestyrelsesmøde
4. november 2013
Kl. 18.00 – 20.00, spisning kl. 18.00 – 18.30
Solsideskolen
2013-06
Charlotte Maibom Mogensen (CMM)
Kent Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
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)
Dennis Christensen, suppleant for tillidsrepræsentant (DC)

Fraværende

Lars Horn, næstformand (LH)
Per Zinck, tillidsrepræsentant (PZ)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Dato 10. november 2013

Næste møde Mandag d. 9. december 2013 kl. 17.30 – spisning kl. 19

Dagsorden

1.

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
SFO
Status på økonomi
Lektiehjælp
Skolebod
IT
Eventuelt

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Referatet blev godkendt og underskrevet af KKV, KL, CG og PB.

3.

Formand
KKV orienterede om, at han og SK havde været til Årsmøde i Danmarks Privatskoleforening. På mødet
var der bl.a. indlæg ved Christine Antorini.

4.

Skoleleder
SK oplyste, at der p.t. er 210 elever.
PZ er fortsat sygemeldt. Da der er tilknyttet en praktikant til en del af PZ’s timer, har SK besluttet, at vikaren følger praktikanten i resten af praktikperioden.
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Ved morgensamling fredag d. 1. november 2013 blev beløbet fra Sponsorløbet (motionsdagen) overrakt
til Kræftens Bekæmpelse. Det blev en check på 25.060 DKK. Stor tak til alle deltagere og sponsorer.

5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
LS orienterede om, at der er 5 praktikanter på skolen indtil starten af december.
Via Foreningen Norden er der i denne uge besøg af en norsk forfatter i 7. og 8. klasse.
I forbindelse med de videregående uddannelser skal Mikael Schultz (lærer) og LS besøge 2 gymnasier.

6.

SFO
I SFO’en er der i øjeblikket Grønlandske Dage. I den forbindelse besøger alle børnene Det Grønlandske
Hus på Grønlands Torvet.
Projektet afsluttes med kaffemik, forskellige opvisninger m.m.
Juleværkstederne starter snart op.
2 børn er stoppet i SFO.

7.

Status på økonomi
Økonomien blev drøftet, og der blev nedsat et udvalg bestående af SK, KKV, CG og CMM, som bl.a. skal
kigge på budget 2014.
I slutningen af november bliver skolens nye økonomisystem igangsat. Derefter holder udvalget møde.

8.

Lektiehjælp
SK har i samaråd med lærerne valgt at lave en forsøgsordning med lektiehjælp til skolens elever. Det
fremlægges på lærerrådsmøde d. 5. nov.
Lektiehjælpen ligger 4 af ugens dage over middag. Tilbuddet er kun tiltænkt for elever i 4. – 9. klasse som
har et reelt behov for lektiehjælp. Alle skolens lærere har valgt at deltage i forsøget. Der tilbydes lektiehjælp i alle skolens fag.
Eleverne opfordres til selv at tilmelde sig, men lærerne vil også opfordre de elever, som skønnes at have
et behov.
Tilmeldingen gælder for ca. 1 måned ad gangen.
Lektiehjælpen starter d. 18. november 2013 og slutter til påske.

9.

Skolebod
SK har ikke noget klar vedr. mad i boden.
Der er nu lavet aftale med elever fra 7. og 8. klasse om pasning af boden, og det fungerer godt.
Det blev besluttet, at der hver uge købes en kasse blandet frugt til salg i boden. Forældrene orienteres via
et nyhedsbrev fra kontoret.

10.

IT
SK orienterede om, at der var afholdt møder i IT udvalget, og at der havde været forskellige
forslag fremme.
Det er ikke endeligt besluttet, hvilken løsning der skal køres videre med. Det ligger dog helt
fast, at der skal være Skoleintra i en eller anden form samt trådløst netværk på hele skolen.
Der er møde i udvalget d. 6. november 2013.
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Der vil blive indkøbt materiale/adgang til Mikroværkstedet, som udbyder materiale til læsesvage elever.

11.

Eventuelt
Planlagte møder
Mandag d. 9. december 2013 kl. 17.00

Aktionsliste
Ref. nr.

Emne

Ansvarlig

Termin

2013-05
Pkt. 8

Madordning

SK

Næste møde

2013-06
Pkt. 7

Møde i økonomiudvalg

CMM

Næste møde

Nørresundby d.

Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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