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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

12. december 2018

Tidspunkt

Kl. 18.00 - 19.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CMM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Helene Selmer Kristensen, bestyrelsesmedlem (HSK)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)
Marie Bruhn Breum, skoleleder (MBB)
Heidi Kanstrup Larsen, viceskoleleder (HK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Maria Nortvig Kjeldsen, tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

19. december 2018

Fraværende
Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

7. februar 2019

Dagsorden

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder (MBB)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
 Morgenåbning
7. Økonomi
 Saldobalance (CM/MBB)
 Kommende indkøb/investeringer (MBB)
8. Skolefesten 2019 (hvor der er to 6. klasser) (MBB)
9. Orientering om Folkekirkens Familiestøtte (HSK)
10. Drøftelse af renoveringsplan (KKV/HK/MBB)
11. Diverse procedurer/politikker (HK/MBB)
12. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

Side 1 af 3

3.

Formand (KKV)
KKV orienterede kort om, at byggeudvalget har set 6 skitser fra arkitekt Ole Gade vedrørende renovering af gymnastiksalen. Der er ligeledes blevet drøftet kontrakt, honorar og økonomisk ramme for renoveringen.

4.

Skoleleder (MBB)
MBB oplyste:
 at AL og MBB er meget tæt på at have en lokalaftale i hus.
 at HK og MBB i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd på lærernes opgaveoversigter.
 at RB og MBB nu har afholdt alle indskrivningssamtaler til kommende 0. klasse.
 at datalokalet er ved at blive omdannet til grupperum.
 at der er kommet en skrivelse fra Undervisningsministeriet vedrørende skolens vedtægter og
offentliggørelse heraf. Skrivelsen videresendes til bestyrelsen som i samråd med kontoret udarbejder udkast til opdaterede vedtægter.
 at HK, CMM og MBB har holdt budgetmøde. Budgettet er dog ikke helt på plads endnu.

5.

Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Lærerrådsformand
LS oplyste,
 at der er brobygning for 6. klasse i indeværende uge (uge 50).
 at 9. klasse har projektuge i indeværende uge.
Tillidsrepræsentant - lærerne
AL havde intet at tilføje.

6.

Tillidsrepræsentant – pædagogerne
MK oplyste,
 at SFO’en p.t. har en sprogpraktikant fra Syrien i praktik. Hun hedder Rwida.
 at SA har taget en praktikvejlederuddannelse, hvilket gør, at SFO’en kan have studerende i
praktik i 3 måneder ad gangen.
 at der pt. er tilmeldt 14 børn til morgenåbning.
 at pædagogerne har holdt møde vedrørende deres fremtidige arbejdstid/beskæftigelsesgrad.
De har mange forslag til, hvordan de kan inddrages i hverdagen. Disse forslag vil blive tænkt
ind i den fremtidige planlægning af arbejdstid, arrangementer m.m.

7.

Økonomi
MBB orienterede om, at i forbindelse med renoveringsprojektet af gymnastiksalen, har arkitekten
nævnt, at der muligvis kunne søges om momsfritagelse. Det undersøges hos skolens revisor.




Saldobalance
Saldobalancen blev gennemgået, og afvigelser blev drøftet. Det ser fortsat meget fornuftigt
ud.
Kommende indkøb/investeringer
Det blev aftalt, at der skiftes et klassesæt borde og stole pr. år.

8.

Skolefesten 2019 (hvor der er to 6. klasser) (MBB)
Forskellige forslag blev drøftet, og dermed også de udfordringer vi står med - blandt andet i forhold til
renoveringen af gymnastiksalen, indtjening til begge klasser, forestilling m.m.
Der arbejdes/tænkes videre.

9.

Orientering om Folkekirkens Familiestøtte (HSK)
HKS orienterede om tilbuddet, som er et tilbud om hjælp til alle uanset tro og økonomi.
Side 2 af 3

10.

Drøftelse af renoveringsplan (KKV/HK/MBB)
MBB kunne oplyse, at LE (pedel) har brugt renoveringsplanen som værktøj, og at den stort set er fulgt.
Det blev aftalt, at der laves en ny renoveringsplan, når renoveringen af gymnastiksalen er afsluttet.

11.

Diverse procedurer/politikker (HK/MBB)
MBB orienterede om skolens forskellige procedurer og politikker – blandt andet antimoppe-politik, ordensregler, klassekasser, undervisningsmiljø plan, personalets familierelationer til elever, IT-politik,
rullesko og mobilpolitik.
Disse opdateres løbende.

12.

Eventuelt
AL spurgte på opfordring fra forældre i 3. klasse, om der kan komme et ”efter skoletid” tilbud til 4. og
5. klasserne.
Emnet vil blive drøftet på næste møde.
PB spurgte til forslaget om Gå Bus.
Dette emner vil også blive drøftet på næste møde.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Helene Selmer Kristensen

Mette Eskildsen
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