SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

9. december 2013

Tidspunkt

Kl. 17.30 – 18.45 med efterfølgende spisning på Pingvin kl. 19.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2013-07

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Kås Vestergaard, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Bente Ellyt, afdelingsleder af SFO (BE)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Dennis Christensen, suppleant for tillidsrepræsentant (DC)

Fraværende

Per Zinck (PZ)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

27. januar 2013 kl. 18 - 20

Dato 13. december 2013

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby
T +45 9817 2340
www.solsideskolen.dk

Dagsorden

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
SFO
Status på økonomi
IT
Eventuelt

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Referatet blev godkendt og underskrevet af KKV, LH, CG og KL.

3.

Formand
KKV opfordrede bestyrelsen til deltagelse på Danmarks Privatskoleforenings bestyrelsesseminar
24. – 25. januar 2014. Han sender en mail.
SK, KKV og FA (pedel) har holdt møde om renoveringsplan.

4.

Skoleleder
Der er aftalt møder med Rambøll, Cowi og Pehrsson om tilbud på vedligeholdelsesplan.
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Indskrivningsproceduren til børnehaveklassen er ændret. Så SK og Rikke (børnehaveklasselærer) holder
møder med alle de kommende børnehaveklassebørn og deres forældre. Det tilstræbes, at der er 10 piger
og 10 drenge i klassen.
Der er p.t. 13 søskende og der er givet tilsagn fra i alt 19 børn.
Der er lavet en ny indskrivningsblanket, som indeholder lidt flere oplysninger end den gamle.
Der er udskrevet karakterblad via vores nye elevadministrationssystem. Det er modtaget med stor accept
fra lærerne.
Fra nytår ændres ringetiderne så spisefrikvarteret bliver 5 min. længere. Der udsendes nyhedsbrev herom.
Lektiehjælpen kører uanset antal elever, der møder op.
Der afholdes Skolemesse i Århus og København hvert forår. På messen præsenteres nye materialer
m.m. i skoleverdenen. SK spurgte til bestyrelsens holdning til, at alle lærer deltager messen i Århus. Bestyrelsen synes, at SK skulle arbejde videre med det.
SK foreslog, at der skulle laves en forældrearbejdsdag, hvor f.eks. legepladsen kunne blive malet. Der var
enighed om, at der skulle arbejdes videre med forslaget.

5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
LS orienterede om, at perioden med praktikanter nu var slut, og at det var gået rigtig godt. Vi har dermed
også fået gode vikar muligheder.
9. kl. skriver i øjeblikket projekt, som skal fremlægges i uge 51.
8. kl. ”øver” sig i tilsvarende opgave.
DC oplyste, at han og muligvis PZ deltager i kursus om nye arbejdstidsregler.

6.

SFO
BE oplyste, at der er gang i juleværkstederne og at der bliver julehygget. Der er fyldt med glade børn,
hvilket til tider giver et højt støjniveau.
Da det efterhånden bliver tidligt mørkt, skal børnene være inde fra kl. 15.45.

7.

Status på økonomi
Økonomisystemet er nu installeret og fra januar starter det op.
Der har været revisorbesøg.
Der indkaldes til møde vedr. i økonomiudvalget, når materiale fra revisor er kommet.

8.

IT
IT-udvalget bestående af MS, MBB, PF og SK har afholdt møder om skolens fremtidige IT platform.
Det blev besluttet, at der indkøbes:
Intranet for elever, forældre og personale
Interaktive tavler
Lærer-arbejds-pc
Derudover forbedres internetforbindelsen.
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9.

Eventuelt

Planlagte møder
Mandag d. 9. december 2013 kl. 17.00

Aktionsliste
Ref. nr.
2013-07
Pkt. 7

Emne
Møde i økonomiudvalg

Nørresundby d.
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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Ansvarlig
CMM

Termin
Næste møde

