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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

30. oktober 2017

Tidspunkt

Kl. 18.30 – 20.30

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
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)

8. november 2017

Fraværende
Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

11. december 2017

Dagsorden

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

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. Fordeling af klasser mellem bestyrelsens medlemmer (KV)
8. Bestyrelsens forretningsorden skal godkendes og underskrives (KV)
9. Foto af bestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsens folder (KV)
10. Karaktergivning - hvad er bestyrelsens holdning til karaktergivning (SK)
11. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KV)
Intet at bemærke.
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4.

Skoleleder (SK)
Der er nu 227 elever på skolen. Der er én ledig plads i 9. klasse.
D. 31. oktober kommer skolens nye tilsynsførende, Birthe Rømer Thulstrup, og følger undervisningen i
dansk, matematik og engelsk på forskellige klassetrin.
Der er sendt reminder ud vedrørende skolens arrangement med Børns Vilkår.
Invitationen til den årlige skolefest er netop sendt ud på Intra.
Maden til skolefesten leveres i år af Xcentrisk. Som noget nyt kan der, udover sandwich, også købes
pizzasnegle og pølsehorn.
For at højne affaldssorteringen har alle klasser fået udleveret nye ”skraldespande” – en papkasse til
genbrugspapir og en plastskraldespand til alt andet.
SK har deltaget i Danmarks Private Skolers årsmøde.

5.

Lærerrådsformand (LS) og lærerrepræsentant (MS)
LS orienterede om, at det der p.t. ”fylder meget på lærerværelset” er, at der har været afholdt mange
skole/hjem samtaler og den kommende skolefest.
Derudover kunne LS oplyse, at 9. klasse skal til terminsprøve i uge 45 og i praktik i uge 47.

Lærerrepræsentant
MS kunne oplyse, at lærergruppen har holdt møde med FSL.
6.

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

7.

Kommende indkøb/investeringer
Der er blevet indkøbt en Airmaster til billedkunstlokalet, så indeklimaet bliver bedre.

Fordeling af klasser mellem bestyrelsens medlemmer (KV)
0. kl. Claus Lassen
1. kl. Pia Kromann Bindslev
2. kl. Pia Kromann Bindslev
3. kl. Claus Lassen
4. a. Kent Kås Vestergård
4. b. Kent Kås Vestergård
5. kl. Mette Eskildsen
6. kl. Mette Eskildsen
7. kl. Karina Lundtoft Jensen
8. kl. Kent Kås Vestergård
9. kl. Karina Lundtoft Jensen

8.

Bestyrelsens forretningsorden skal godkendes og underskrives (KV)
Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.

9.

Foto af bestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsens folder (KV)
Der blev taget foto og folderen bliver nu opdateret.
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10.

Karaktergivning – hvad er bestyrelsens holdning til karaktergivning.
Emnet blev drøftet og bestyrelsens holdninger vil indgå i de fremtidige drøftelser med lærerne.

11.

Eventuelt
ME oplyste, at der, fra et par piger, har været klaget over rengøringen af toilettet i Solglimt.
SK lovede, at det vil der blive fulgt på.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Karina Lundtoft

Mette Eskildsen
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