SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

18. august 2014

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2014-09

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

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

Dato 27. august 2014

Fraværende

Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)

T +45 9817 2340

Kopi til

Deltagere og fraværende

www.solsideskolen.skoleintra.dk

Næste møde

6. oktober 2014

Dagsorden

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

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat (konstituering af bestyrelse) blev underskrevet.

3.

Formand (KKV)
Ingen bemærkninger.

4.

Skoleleder (SK)
Elevtallet er p.t. 217 og der er kun ledige pladser i 1. kl.
Bente Ellyt er gået på pension pr. 1. august.
Lars Ertmann er blevet ansat som pedel ultimo marts.
Sine Flyvbjerg er pr. 1. august ansat som lærer (70%). Hun er klasselærer for 5. kl.
Kenneth Hedegaard Jørgensen er pr. 1. august fastansat i SFO’en.
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For lærerne er arbejdstiden ændret således, at de møder kl. 7.45 (hvis de skal undervise i
1. lektion), og for 0. til og med 5. kl. vil læreren være i klasselokalet fra kl. 7.50.
Længden på frikvarterne er skåret ned til 5 minutter mellem 1. og 2. lektion og mellem 3. og 4.
lektion. 12-pausen øges til 30 minutter. 15 minutter med spisning i klassen, hvor den lærer, der
har klassen, spiser sammen med dem (fra 0. til 5. kl.), og de sidste 15 minutter af 12-pausen er
eleverne udendørs.
Lærerne er fremover på skolen til kl. 16 hver tirsdag og hver anden torsdag. En torsdag om
måneden er der fokus på vidensdeling bl.a. med henblik på at få bevægelse ind i undervisningen.
For 0. – 3. kl. holdes der fremover et fælles forældremøde pr. klasse, hvor skole og SFO er repræsenteret.
SK har fremover det overordnede ansvar for SFO’en. Conny og Jannie er teamkoordinatorer,
som står for koordineringen af det praktiske i dagligdagen.
Det nye trådløse netværk blev klar til eksamen i maj og det fungerer godt.

5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/PZ)
LS og PZ orienterede om, at de nye arbejdstider naturligvis giver en anden arbejdsrytme og
binding.
Der blev endnu engang udtrykt glæde for de nye bærbare pc’er og interaktive tavler, hvilket også medfører, at der anvendes flere I-bøger (internetbaseret undervisningsmateriale).

6.
7.

Status på økonomi (CMM)
Status på renovering (SK)
Punkt 6 og 7 blev slået sammen.
Lena orienterede om status på IT investering. Udover de interaktive tavler og trådløst netværk
er der indkøbt yderligere 10 Ipads, så skolen nu har 20 stk.
Den gennemførte renovering af klasselokaler samt installering af Airmaster er ved at være afsluttet. Resultatet er godt.
Det nye bibliotek, i det gamle 0. kl., er endnu ikke færdigt. Der mangler møbler/reoler – kommer
i løbet af efteråret.
I forbindelse med renoveringen har der været ekstra udgifter til blandt andet ny gipsvæg samt
el installationer.
Derudover har der været udskiftning af en radiator samt renovering/service af ventilationssystemet i Regnbuen og Solglimt.
Der indkøbes nyt IT system til biblioteket, da det nuværende ikke er tidsvarende.
Skolens samlede økonomi blev drøftet.

8.

Eventuelt
LH ønskede at drøfte skolefest.
Skolefesten bliver i afholdt 20. november 2014, og er for hele skolen.
Hele personalet planlægger og deltager i festen.
6. kl. og deres forældre står for skolekomedie, lotteri og evt. yderligere.
KL takkede for en god dimissionsfest.
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Planlagte møder
6. oktober 2014
8. december 2014
9. februar 2015
20. april 2015
21. maj 2015 – forældrekredsmøde
15. juni 2015

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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