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

REFERAT
Emne
Dato
Tidspunkt
Sted
Referent

Skolebestyrelsesmøde
15. juni 2020
Kl. 18.00 – 20.00
Solsideskolen
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)
Jannie Brinkmann, repræsentant for pædagogerne (JB)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

17. juni 2020

Fraværende
Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

2. juli 2020 (forældrekredsmøde)

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)
Repræsentant for pædagogerne (JB)
Økonomi
• Saldobalance (CM/MBB)
• Kommende indkøb/investeringer(MBB)
8. Status på Corona-situationen (KKV, HK og MBB)
9. Meget kort om skolens værdigrundlag (HK og MBB)
10. Forældrekredsmøde (KKV)
11. Næste skoleårs bestyrelsesmøder (KKV)
12. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KKV)
Intet at bemærke.
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4.

Skoleleder (MBB)
MBB orienterede om:
• At det var dejligt at få skolen i gang igen efter Corona-nedlukningen.
• At personalet har håndteret situationen fantastisk.
• At der har været stor opbakning fra forældrene.
• At der er blevet afholdt en form for sidste skoledag for 9. klasse – under de gældende retningslinjer. En rigtig god dag for hele skolen.
• At 8. kl. i øjeblikket er til årsprøver, da det er en god måde at forberede sig til de afsluttende
prøver i 9. kl. På grund af Corona-situationen er det dog et reduceret antal prøver for nu, men
flere lægges på til terminsprøverne næste skoleår.
• At MK (Maria) er gået på barsel og forventes at føde midt i juli.
• At der for en måned siden var 10 ledige pladser.
Der er nu startet/eller starter:
1 elev i 3. klasse
3 elever i 5. klasse
1 elev i 6. a
1 elev i 6. b
Der mangler elever til følgende klasser:
1 elev i 2. klasse
1 elev i 4. klasse – der afholdes indskrivningssamtale midt i uge 25.
2 elever i 8. klasse (kommende 9. klasse)
Der arbejdes på at få besat de sidste ledige pladser.
• At der ses frem til at afslutte skoleåret med den sædvanlige tur til Fårup Sommerland.
• At skemaer for det kommende skoleår er ved at være på plads. De sendes ud til elever og forældre, når de sidste finjusteringer er på plads.

5.

Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant (AL)
MS og AL kunne oplyse:
• At lærerne var enige i, at det havde været en god fejring af 9. klasse. Nu ser de frem til, at
også dimissionen kan afvikles på en god måde.
• At alle savner en almindelig hverdag med fysisk samvær.
• At alle har forsøgt at få det bedste ud af situationen (Corona). Der har bl.a. været en god erfaringsudveksling i forhold til aktiviteter, IT m.v.

6.

Repræsentant – pædagogerne
JB oplyste:
• At eleverne har været rigtig dygtige til at håndtere Corona-situationen.
• At der var stor ros til ledelsen for hele planlægningen af åbningen af skole og SFO.
• At SFO’en desværre blev nødt til at aflyse mange af de årlige begivenheder bl.a. MGP, DUS
CUP, 3. klasses afslutningsfest og Cirkus forestillingen.
Det er besluttet, at 3. klasses afslutningsfest holdes efter sommerferien, og cirkus-forestillingen er udskudt til næste år, hvor eleverne i nuværende 3. klasse inviteres til at deltage.

7.

Økonomi
• Saldobalance (MBB)
Saldobalancen blev gennemgået og enkelte punkter uddybet. Det ser tilfredsstillende ud.
•

Kommende indkøb/investeringer
Der skal udarbejdes en ny vedligeholdelsesplan. MBB/HK aftaler nærmere med pedellen.
Det er tidligere aftalt, at der skal indkøbes et klassesæt møbler i dette skoleår. Da der derved
kun mangler udskiftning af ét klassesæt, var der forespørgsel om køb af to klassesæt.
Det blev besluttet at købe to klassesæt.
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8.

Status på Corona-situationen (KKV, HK og MBB)
KKV spurgte til skolens oplevelser i Corona-perioden – plusser og minusser.
MS kunne oplyse, at i perioden med hjemmeundervisning, blev der åbnet for en masse digitale portaler til undervisningsbrug. Det var meget spændende, og det gav anledning til at se nye muligheder. Det
var en øjenåbner.
De digitale møder har fungeret godt, men de kan ikke erstatte alle fysiske møder. De har dog været
mere effektive.
HK supplerede med, at elevernes IT-niveau/færdigheder er blevet hævet.
Office 365 har været et godt værktøj.
Brugen af IT og digitale løsninger vil fremover være en større del af undervisningen.
MBB tilføjede, at bevægelsesaktiviteten er blevet højnet.
AL syntes, at de ændrede skemaer har givet mere tid til aktivitet på grund af færre pauser.
SE fremhævede fokus på håndhygiejnen, som sandsynligvis vil fortsætte, hvilket forhåbentlig kan være
med til at begrænse ”almindelig” sygdom.
Der var forslag om flere lektier/opgaver til de ældste elever med undervisning om formiddagen, da de
allerede har fri kl. 12. Emnet blev drøftet og vil blive overvejet i den fremtidige planlægning.
Der var stor ros for hele planlægningen og håndteringen af genåbningen af skolen.
MBB afrundede emnet med at referere til Danmarks Private Skoler seneste orientering, hvori der står,
at det er tvivlsomt, om skoledagen i august er tilbage til det sædvanlige.

9.

Meget kort om skolens værdigrundlag (KKV)
MBB orienterede om, at det er muligt at få råd/vejledning fra Danmarks Private Skoler (DPS) til justering af skolens værdigrundlag. Det blev aftalt, at MBB og HK kontakter (DPS) vedrørende hjælp til processen.

10.

Forældrekredsmøde (KKV)
KKV kunne oplyse, at der ikke er indkommet forslag til forældrekredsmøde d. 2. juli 2020.
CL og HSK er på valg, og de er begge villige til genvalg.

11.

Næste skoleårs bestyrelsesmøder (KKV og MBB)
Følgende datoer blev aftalt:
Mandag d. 31. august 2020
Tirsdag d. 20. oktober 2020
Torsdag d. 10. december 2020
Onsdag d. 3. februar 2021
Tirsdag d. 13. april 2021
Onsdag d. 19. maj 2021 (forældrekredsmøde)
Mandag d. 7. juni 2021

12.

Eventuelt
CL opfordrede til, at der på skolens hjemmeside kommer en beskrivelse af proceduren for ind-og udmeldelse på skolen. I flg. MBB er det et opmærksomhedspunkt, der vil blive taget fat på i det kommende skoleår.
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Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Helene Selmer Kristensen
Næstformand

Claus Lassen

Dorte Tilsted Jørgensen

Søren Edholm
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