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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

7. februar 2019

Tidspunkt

Kl. 18.00 - 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
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)

Fraværende

Pia Bindslev, næstformand (PB)
Helene Selmer Kristensen, bestyrelsesmedlem (HSK)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

24. april 2019

Dagsorden

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.

15. februar 2019

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder (MBB)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Økonomi
• Budget 2019 (MBB)
• Kommende indkøb/investeringer (MBB)
• Tab (manglende forældrebetaling) (CM)
Godkendelse af økonomi ifm. renoveringsplan (KKV/HK/MBB)
Gåbus (MBB)
Skolefesten 2019 (forslag fra skolefestudvalget) (MBB/HK)
IT - skal 4. klasse medbringe egen device i det kommende skoleår?
Tilbud til eleverne på mellemtrinnet efter skoletid?
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenens punkter blev godkendt, men pkt. 6 blev flyttet til pkt. 3.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
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3.

Formand (KKV)
Der var ros til skolens personale for håndtering af det barn, der besvimede tidligere på ugen.

4.

Skoleleder (MBB)
MBB oplyste:
• at elevtallet er 227 – der er en ledig plads i 2. klasse.
• at alle 20 pladser i den kommende 0. klasse er besat.
• at der nu arbejdes på at få besat de 4 ledige pladser i de kommende 6. klasser.
• at der er temadage d. 10. – 12. april – ”Sundhed - det gode liv”.
• at skolens tilsynsførende kommer på besøg d. 27. marts.
• at der er fuld gang i oprydning i rummet over gymnastiksalen.

5.

Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Lærerrådsformand
LS oplyste,
• at hun og Sine har været på et rigtigt godt ”bibliotekar-kursus”.
• at der i øjeblikket holdes skole/hjem-samtaler.
Tillidsrepræsentant – lærerne
AL oplyste,
• at der er udarbejdet opgaveoversigter til alle lærerne.
• at der er igangsat APV.
• at MBB og HK skal på arbejdsmiljøkursus i marts.

6.

Tillidsrepræsentant – pædagogerne
MK oplyste, at mange forældre efterspørger en form for kontantløs betaling i boden i SFO’en.
Forskellige forslag til ændring blev drøftet. Det blevet besluttet, at fra næste skoleår skal brød og frugt
være en del af den månedlige SFO-betaling. Herved får alle børnene i SFO’en brød og frugt hver eftermiddag, de skal ikke have penge med, og personalet skal ikke bruge tid på at administrere børnenes
betalinger/kartotekskort.
I forbindelse med fastlæggelse af skolepengene for næste skoleår vil bestyrelsen tage højde for den
ekstra udgift til brød og frugt.

7.

Økonomi
• Budget
MBB gennemgik budget 2019. Enkelte punkter blev drøftet, og der blev foretaget få ændringer.
•

Kommende indkøb/investeringer
Som tidligere besluttet skiftes der et klassesæt borde og stole pr. år.
I år bliver det i nuværende 5. b’s lokale.

•

Tab (manglende forældrebetaling)
Der er desværre konstateret et tab på kr. 17.860 på skolepenge/SFO-betaling på grund af
manglende forældrebetaling. Tabet blev godkendt af bestyrelsen.

8.

Godkendelse af økonomi i forbindelse med renovering (KKV/HK/MBB)
Det fremsendte overslag på kr. 4,0 mio. fra Arkitekt Ole Gade (Gadeplan) blev drøftet og godkendt.

9.

Gåbus (MBB)
Emnet ”Gåbus” blev endnu engang drøftet. Det blev besluttet, at det internt skal undersøges, om det
er muligt for skolen at gennemføre tilbuddet, før der igangsættes noget.
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10.

Skolefesten 2019 (forslag fra skolefestudvalget) (MBB)
MBB kunne oplyse, at skolefestudvalget har holdt møde og har besluttet:
•
at der holdes én skolefest.
•
at der bliver ét skuespil.
•
at skolefesten holdes på skolen (som udgangspunkt – evt. skuespil på Skansevejens Skole).
•
at skolefesten holdes i januar 2020.

11.

IT – skal 4. klasse medbringe egen device i det kommende skoleår?
MBB oplyste, at det er et ønske fra lærerne, at eleverne i 4. klasse medbringer egen device.
Dette blev besluttet og træder i kraft fra det kommende skoleår (august 2019).

12.

Tilbud til eleverne på mellemtrinnet efter skoletid?
MBB oplyste, at en del elever fra 4. og 5. klasse ofte bliver på skolen efter skoletid. Nogle laver lektier,
andre hygger sig. Det blev drøftet, om der skulle laves et mere ”organiseret” tilsyn. Konklusionen blev,
at der p.t. ikke gøres mere. Eleverne har mulighed for at benytte det tidligere datalokale, og der er
som regel altid rengøringspersonale eller en på kontoret til stede i ”Hovedbygningen”.

13.

Eventuelt
Intet.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Helene Selmer Kristensen

Mette Eskildsen
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