SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

9. februar 2015

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2015-01

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Per Zinck, tillidsrepræsentant (PZ)

Dato 10. februar 2015

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby
T +45 9817 2340

Fraværende
Kopi til

Deltagere

Næste møde

20. april 2015

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.solsideskolen.skoleintra.dk

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
Status på økonomi
Personalets forslag til en revidering af skolens
værdigrundlag
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev underskrevet.

3.

Formand (KKV)
Ingen bemærkninger.

4.

Skoleleder (SK)
Der er p.t. 218 elever. Efter uge 8 er elevtallet 219, da der starter en ny elev i 1. a.
Den sidste ledige plads er i 1.a.
Én elev er udmeldt fra 7. klasse pr. 1. maj.
Indtil påske har vi en praktikant (med tilskud). Han er hos pedellen.
Undervisningsministeriet har bedt om ændringer til skolens vedtægter.
Ændringerne bliver nu sendt til godkendelse i ministeriet, og skal efterfølgende godkendes på
forældrekredsmødet i maj.
I samråd med pedellen og et konsulentfirma arbejdes der i øjeblikket på besparelser på elforbruget ved eventuel overgang til LED belysning.
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Der har været afholdt pædagogisk dag. Der blev arbejdet med arbejdspladsvurdering, hvilket
Mikael Schultz (ny arbejdsmiljørepræsentant) skal udarbejde i samarbejde med skolelederen.
Derudover blev der arbejdet med forslag til opdatering af skolens værdiggrundlag.
SK afholder i øjeblikket medarbejderudviklingssamtaler med personalet i SFO’en.
Maria Kjeldsen er p.t. sygemeldt.
Der arbejdes på, at finde en barselsvikar, som kan starte, når Maria går på barsel sidst i marts.
5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/PZ)
LS orienterede om, at 8. klasse i øjeblikket fremlægger projektopgaver, og at 9. klasse er til
terminsprøver.
PZ orienterede om, at overenskomstforhandlingerne er i gang.

6.

Status på økonomi (CMM)
Budget for 2015 blev fremlagt og drøftet.

7.

Personalets forslag til en revidering af skolens værdigrundlag (SK)
Personalets forslag til revidering af skolens værdigrundlag blev drøftet og der arbejdes videre
med forslaget i bestyrelsen.

8.

Eventuelt
IT udvalget skal holde møde om, hvilket udstyr, der kan kræves hos eleverne i 6. – 9. klasse,
når de fra næste skoleår, selv skal medbringe IT udstyr.
Når det er afklaret, sender SK oplægget til bestyrelsen, som godkender pr. mail. Derefter orienteres alle forældre via Skoleintra.

Punkter til opfølgning
Ref. nr.
2015-01
pkt. 7
2014-10
pkt. 8

Emne
Skolens værdigrundlag
Fornyelse af legepladsen

Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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