SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

8. december 2014

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 19.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2014-11

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 17. december 2014

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

Fraværende
Kopi til

Deltagere

Næste møde

9. februar 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
Evaluering af skolefest
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev underskrevet.

3.

Formand (KKV)
KKV orienterede om, at bestyrelsen havde holdt møde om renovering/fornyelse af legepladsen.
Der arbejdes videre. SK undersøger, hvad en ny legeplads koster, og der kigges bl.a. også på,
hvad man har gjort andre steder i forhold til eventuelle sponsorater. Der var dog enighed om, at
skolen ikke ønskes fyldt med sponsorskilte.
Bestyrelsen var umiddelbart mest stemt for, at legepladsen skal på budgettet.

4.

Skoleleder (SK)
Der afholdes p.t. indskrivningsmøder med elever og forældre til den kommende 0. klasse.
Der er 11 søskende.
Maria Kjeldsen skal på barsel i foråret 2015. Hun forventer at nedkomme i slutningen af maj.
Lærerne har foreslået, at eleverne i 6. – 9. klasse selv skal medbringe PC fra det kommende
skoleår. Dette drøftes i bestyrelsen, og der kommer derefter nærmere besked, blandt andet om
hvilket udstyr, der kræves.
Der budgetteres desuden med indkøb af et klassesæt (20 stk.) IPads mere.
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5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/PZ)
LS orienterede om, at de 5 praktikanter fra UCN netop har afsluttet deres ophold på skolen.
Fremover vil skolen tage i mod 3 praktikanter.
Marie Breum Bruhn og LS har været på Nørresundby Gymnasium vedrørende nye elevers faglige niveau og trivsel.
Midt i december skal 6. klasse deltage i brobygning på Nørresundby Gymnasium.
I 9. klasse skrives der i øjeblikket projektopgave.
PZ havde ingen bemærkninger.

6.

Status på økonomi (CMM)
Skolens økonomi blev drøftet.
Der arbejdes med budget 2015.

7.

Evaluering af skolefest (SK)
SK orienterede om, at der var kommet tilbagemeldinger fra både elever og forældre.
Plusser og minusser blev drøftet og vil blive medtaget ved planlægning af næste års skolefest.
Der var klar enighed om, at det var godt at holde én stor fest.

8.

Eventuelt
Intet.
Punkter til opfølgning
Ref. nr.
2014-10
pkt. 7

Emne
Elevernes eget IT-udstyr i skolen

2014-10
pkt. 8

Fornyelse af legepladsen

Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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