SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

15. juni 2015

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2015-03

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Per Zinck, tillidsrepræsentant (PZ)

Dato 24. juni 2015

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby

Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)

T +45 9817 2340

Kopi til

Deltagere

www.solsideskolen.dk

Næste møde

17. august 2015

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fraværende

8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
Status på økonomi
Økonomi - hvad skal skolens likvide beholdning som
minimum være? (CM, SK)
Renovering af lokale 7 og det gamle bibliotek
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat (forældrekredsmødet) blev godkendt og underskrevet.

3.

Formand (KKV)
Ingen bemærkninger.

4.

Skoleleder (SK)
SK orienterede om, at der havde været hærværk på SK’s kontor. I ”karnevals-weekenden” var
der blevet kastet en sten gennem vinduet. Der var heldigvis ikke sket andre skader end den
knuste rude.
I øjeblikket går 9. klasse til eksamen og 8. klasse til årsprøver. Dette medfører, at der er en del
vikarer på skolen.
Næste skoleår er ved at være planlagt, og skoleskemaerne bliver udsendt 16. juni.
Ung Aalborg har tilbudt 4 elever på skolen, at deltage i Talent i folkeskolen indenfor design og
teknik samt kultur og sprog. Det foregår efter skoletid.
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SFO
Der holdes afslutningsfest for 3. klasse onsdag 17. juni.
Maria Kjeldsen har født en søn 1. juni.
Conny Blicher er p.t. sygemeldt.
5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/DC)
LS orienterede om at de igangværende eksaminer og årsprøver fylder meget både for elever
og lærer. Der er dog enighed om, at det er en god investering.
Der afholdes Trivselsdag 25. juni, hvor der vil være aktiviteter på tværs af klasserne.
PZ orienterede om, at Anja Lusty Hjortshøj er ny tillidsrepræsentant.

6.

Status på økonomi (CMM)
Revideret budget for 2015 blev fremlagt og drøftet.
SK supplerede med, at der i forbindelse med bogindkøb, er blevet vurderet, hvor det eventuelt
kunne være en fordel med IT-baseret materiale.

7.

Økonomi – hvad skal skolens likvide beholdning som minimum være? (CM/SK)
Emnet blev diskuteret, men på grund af fravær fra 2 bestyrelsesmedlemmer, blev det besluttet,
at punktet igen drøftes på næste møde.

8.

Renovering af lokale 7 og det gamle bibliotek
SK oplyste, at der nu er kommet byggetilladelse vedrørende renoveringen af det gamle bibliotek.
Det blev besluttet, at sætte renoveringen i gang.
Den fremtidige brug og indretning af lokalet blev diskuteret. Det blev besluttet, at der laves et
udvalg, som skal undersøge mulighederne.

9.

Eventuelt
Fordeling af kontaktklasser:
0. kl.
1. kl.
2.a.
2.b.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.

Pia Bindslev
Kent Kås Vestergård
Carina Gade
Karina Lundtoft Jensen
Carina Gade
Kent Kås Vestergård
Karina Lundtoft Jensen
Kent Kås Vestergård
Lars Horn
Lars Horn
Pia Bindslev

Næste møde bliver 17. august 2015.
Informationsfolder om bestyrelsen opdateres og lægges på hjemmesiden.

2/3

Punkter til opfølgning
Ref. nr.
2015-02
pkt. 9
2015-03
pkt. 7
2015-03
pkt. 8

Emne
Evt. reduktion af søskenderabat
Skolens likvide beholdning
Renovering af lokale 7 og det gamle bibliotek - indretning

Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev

3/3

