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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

21. august 2017

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Mikael Schultz, lærerrepræsentant (MS)
Conny Blicher, SFO (CB) – deltog kun i pkt. 7.
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Fraværende

Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

30. oktober 2017

Dagsorden

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

25. august 2017

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant
Økonomi (SK)
• Saldobalance - udsendes inden mødet (SK)
• Kommende indkøb/investeringer (SK)
7. Evaluering af en ekstra klasse i SFO'en (SK)
8. Fordeling af klasser mellem bestyrelsens medlemmer (KV)
9. Bestyrelsens forretningsorden skal godkendes og underskrives (KV)
10. Foto af bestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsens folder (KV)
11. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
• Pkt. 7 blev rykket frem til umiddelbart før pkt. 3, da Conny Blicher fra SFO’en var kommet, for
at beskrive SFO’ens erfaringer med en ekstra klasse.
• Pkt. 8, 9 og 10 blev udskudt til næste møde på grund af fraværende bestyrelsesmedlemmer.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
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3.

Formand (KV)
Intet at bemærke.

4.

Skoleleder (SK)
Der er nu 225 elever på skolen. Der er en ledig plads i 4. a. og to pladser i 9. klasse.
8. og 9. klasse har fået nye møbler.
I uge 36 bliver der malet i 7. klasse.
Legepladsen er nu blevet færdig.
Sidste skoleår ændrede skolen karaktergivningen i 4. klasse således, at der i december måned kun bliver givet karakter for arbejdsindsatsen, mens der i juni bliver givet karakter for både arbejdsindsats og
faglig kunnen. Det var en positiv oplevelse i klassen, hvor fokus blev flyttet fra den faglige kunnen, til
en snak om hvorvidt arbejdsindsatsen var, som skolen forventer.
Skolens lærere og bestyrelsen vil i dette skoleår diskutere om karaktergivningen i sin nuværende form
skal moderniseres. Der tilføjes et punkt – Karaktergivning på næste bestyrelsesmøde.
For den gældende karaktergivning henvises i øvrigt til skolens hjemmeside.

5.

Lærerrådsformand (LS) og lærerrepræsentant (MS)
LS fortalte, at 7. klasse netop var kommet hjem fra en rigtig god tur på Bornholm.
I uge 36 skal 9. klasse på lejrskole i Prag.
Britta Oldenburg er nu gået på efterløn.
Kristian Asmussen er startet pr. 1. august.
Lærerrepræsentant
Intet at bemærke.

6.

Økonomi
• Saldobalance
Saldobalancen blev gennemgået og afvigelser blev drøftet. Det ser positivt ud.
•

7.

Kommende indkøb/investeringer
Ingen planlagte indkøb/investeringer i den kommende periode.

Evaluering af en ekstra klasse i SFO’en (SK)
Conny Blicher (CB) fremlagde SFO’ens erfaringer med en ekstra klasse i SFO’en.
• Især pigerne i de to parallelklasser har haft stor fornøjelse af hinanden
• SFO’en har været presset på den fysiske plads
• En ansat for 1 år og 1 ansatte for 4 år – det medfører personaleudskiftning
• Svært at have en 1., 2. og 3. klasse i Regnbuen i et år.
• Sværere at lave fælles aktiviteter pga. de to klassers forskellige skemaer
• Alle fra ventelisten blev optaget og vi har endnu ikke haft alle pladser besat
Evalueringen samles i et notat til evt. fremtidig brug.
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8.

Fordeling af klasser mellem bestyrelsens medlemmer (KV)
Udskudt til næste møde.

9.

Bestyrelsens forretningsorden skal godkendes og underskrives (KV)
Udskudt til næste møde.

10.

Foto af bestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsens folder (KV)
Udskudt til næste møde.

11.

Eventuelt
Intet.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Karina Lundtoft

Mette Eskildsen
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