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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

13. juni 2016

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

Fraværende

-

Kopi til

Deltagere

Næste møde

22. august 2016

Dagsorden

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

7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Økonomi
 Saldobalance
 Kommende indkøb/investeringer
Lønpolitik for Solsideskolen
Drøftelse og beslutning omkring klassekvotienter (KV)
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (KV)
KV bød velkommen til Claus Lassen, som er nyt medlem af bestyrelsen.

4.

Skoleleder (SK)
Forslag til datoer for fremtidige bestyrelsesmøder blev fremlagt og godkendt.
Herefter orienterede SK om:

5.



At det netop er meldt ud fra Undervisningsministeriet, at der igen i år bliver dispositionsbegrænsninger. Beløbet anslås at være ca. 35.000 kr.



Planlægningen af næste skoleår er ved at være på plads. Skoleskemaerne er lagt på Intra.



I øjeblikket går 9. klasse til eksamen og 8. klasse til årsprøver.



Der holdes dimission onsdag d. 22. juni kl. 18-20. Invitation er lagt på Intra.



D. 23. juni er der tur til Fårup Sommerland for hele skolen.



SFO’en har afholdt Cirkus arrangement med stor succes.



Maria Kjeldsen er tilbage efter endt barselsorlov.



Steffen Henriksen er stoppet, og Mie Maibom er ansat for det kommende år.

Lærerrådsformand (LS)
Lærerne er så småt ved at afslutte skoleåret og planlægningen af det nye år er i fuld gang.

Tillidsrepræsentant (AL)
Intet at bemærke.

6.

Økonomi
 Saldobalance
SK gennemgik saldobalancen. Afvigelser blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den
positive balance.


Kommende indkøb/investeringer
Udover de budgetterede store udgifter til bogindkøb, er der ikke planlagt indkøb/investeringer
i perioden indtil næste skolebestyrelsesmøde.

7.

Lønpolitik for Solsideskolen (SK)
Det udsendt oplæg til lønpolitik blev drøftet.
AJ fremlagde lærernes synspunkter.
Det blev aftalt, at der, mellem ledelse og de enkelte faggrupper, kan laves aftaler.
En del af lønpolitikken vil blive indarbejdet i personalehåndbogen.

8.

Drøftelse og beslutning omkring klassekvotienter (KV)
AL fremlagde lærernes holdning til flere elever i klasserne. Den overordnede holdning blandt lærerne
er, at det bedste ville være, at bibeholde den nuværende klassekvotient på 20 elever i alle klasser.
Lærerne tænker blandt andet på
 tiden til den enkelte elev
 hvilke elever optages i klasserne
 faglokalernes størrelse

SK redegjorde for optagelsesproceduren, som blandt andet består af en samtale med den evt. kommende elev, forældre, klasselæreren samt SK.
KV påpegede, at vurderingen af den evt. kommende elev er en meget vigtig faktor, da det er altafgørende, at klassen er harmonisk sammensat.
Der blev herefter drøftet forskellige holdninger for og imod en eventuel forhøjelse af klassekvotienten.
På baggrund af disse drøftelser besluttede en enig bestyrelse, at der fremover kan suppleres med 2 elever mere i 6. – 9. klasse. Det fremtidige elevtal i disse klasse kan maksimalt være 22 elever.
Der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger i klasserne, hvilket gælder for alle klasser på skolen.

9.

Eventuelt
Fordeling af kontaktklasser:
0. kl. Kent Kås Vestergård
1. kl. Pia Bindslev
2. kl. Claus Lassen
3.a. Karina Lundtoft Jensen
3.b. Karina Lundtoft Jensen
4. kl. Carina Gade
5. kl. Kent Kås Vestergård
6. kl. Karina Lundtoft Jensen
7. kl. Pia Bindslev
8. kl. Kent Kås Vestergård
9. kl. Carina Gade
Næste møde bliver 22. august 2016.
Informationsfolder om bestyrelsen opdateres og lægges på hjemmesiden.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

