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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

8. februar 2016

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Lena Skovborg (SK)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

Fraværende

Charlotte Maibom, sekretær (CM)

Kopi til

Deltagere

Næste møde

4. april 2016

Dagsorden

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

7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
Økonomi
 Budget
 Kommende indkøb/investeringer
 Skolepenge
 Søskende modeartioner
Elevers medbragte IT-udstyr
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (KV)
KV udtrykte ærgrelse over at det ikke var muligt at gennemføre traditionen om en fælles julefrokost for
dem der deltager i bestyrelsesmøderne. KV er overbevist om, at det ville være med til at styrke sammenholdet og medvirke til at gøre samarbejdet endnu bedre.
Formand opridser hovedpunkter i brev sendt fra Privatskoleforeningen til alle Frie Grundskoler
 Opmærksomhed på at skolens tilsynsførende er upartisk
 De Frie Skolers opgave i forhold til flygtninge børn




Procedure for udskrivning af elever mod forældres vilje
Lærerløn - lønpolitik

KV foreslår, at der på næste møde igangsættes drøftelser vedr. en lønpolitik for Solsideskolen.

4.

Skoleleder (SK)
Ferieplan for skoleåret 16/17 fremlægges – Solsideskolen følger kommunens ferieplan.
Børnehaveklassen med start august 2016 er fyldt op.
Skolens aktuelle elevtal er 218 elever.
I SFO’en er der i øjeblikket en praktikant i ulønnet praktik fra Træningshøjskolen. Praktikken løber til
april med mulighed for forlængelse.

5.

Lærerrådsformand (LS)
I øjeblikket afholdes skole-hjem-samtaler. Der er opmærksomhed på at kun forældremyndighedsindehavere deltager ved samtalerne.
Planlægningen af næste skoleår er så småt i gang.
Tillidsrepræsentant (AL)
AL har været på sit 4. modul i TR-uddannelsen. Nu mangler kun det sidste modul i marts.
Ønsker at bestyrelsen udarbejder en Lønpolitik.

6.

Økonomi
 Budget
Budget for 2016 er udarbejdet og godkendt af bestyrelsens økonomiudvalg. Der er ikke afsat
midler til forbedringer i 2016, som bliver et år med fokus på driften. Budgettet viser en lille
overskud.
 Kommende indkøb/investeringer
Der er ikke planlagt indkøb/investeringer i perioden indtil næste skolebestyrelsesmøde.
 Skolepenge
SK udleverer en oversigt over tidligere års skolepenge. Ligeledes udleveres der en oversigt over
sammenlignelige skolers skolepenge. Solsideskolen ligger fortsat i den laveste ende mht. skolepenge. Der var enighed om, at der må forventes stigninger i de kommende år for at sikre en
stabil drift og mulighed for at vedligeholde/forbedre skolens faciliteter.
Beslutningen om en stigning i skolepengene udskydes til næste møde.
 Moderationer
Det aftales, at administrationen inden næste møde udsender regneark med flere modeller for
moderationer.
Beslutningen om en ændring i moderationerne udskydes til næste møde. Der var umiddelbart
enighed om, at der skal ske en reduktion i søskenderabat for både 2. og 3. barn.

7.

Elevernes medbragte IT-udstyr (SK)
Det aftales at SK sender en forespørgsel til nuværende 5. klasses forældre for at undersøge om der er
stemning for at skolen indkøber pc’ere til eleverne. Forældrene betaler skolen. Forældrene sparer penge, da skolen formentlig kan få en god pris ved storindkøb. Lærerene får nemmere ved at hjælpe eleverne hvis hele klassen eller hovedparten af eleverne har de samme udstyr.
AL og LS gav udtryk for at det kunne tage en del tid at hjælpe med at supportere flere forskellige programmer. Der var enighed om, at skolen kunne melde ud hvilke programmer, der kan forventes hjælp
til i forbindelse med undervisningen og at evt. ønske om at bruge andre programmer måtte være op til
det enkelte barn/forælder. Det kan ikke forventes, at lærerne kender alle mulige forskellige programmer, men at de har en rimeligt kendskab til de allermest almindelige.

8.

Eventuelt
Intet

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia K. Bindslev

