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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

12. juni 2017

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Mikael Schultz, repræsentant for lærerne (MS)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Fraværende

Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

21. august 2017

Dagsorden

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

7.
8.
9.

16. juni 2017

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant
Økonomi (SK)
• Saldobalance - udsendes inden mødet (SK)
• Kommende indkøb/investeringer (SK)
Næste skoleårs bestyrelsesmøder - forslag udsendt med dagsorden (SK)
Hvordan kan bestyrelsen evaluere det, at vi i de sidste fire år
har haft fem klasser i SFO'en i stedet for fire (KV)
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat (forældrekredsmødet) blev godkendt og underskrevet.
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3.

Formand (KV)
KV bød velkommen til Mette Eskildsen, som nyt medlem af bestyrelsen.
Derudover blev Mikael Schultz budt velkommen. MS deltager som repræsentant for lærerne. Mere
herom under pkt. 5.
Ellers intet at bemærke.

4.

Skoleleder (SK)
9. klasse klarer sig godt til årets prøver. Årets læseprøve var svær, hvilket tilsyneladende også afspejles
på landsplan.
8. klasse er til årsprøver. Det er forbundet med en udgift til blandt andet vikardækning. Det vurderes
dog, at det er det værd. Eleverne bliver på den måde forberedt til prøverne i 9. klasse.
Næste skoleårs skemaer er netop sendt ud til lærerne. Eleverne får dem i ugen før skoleferien.
Fredag d. 16. juni afholdes Elevrådets Idrætsdag for 3. – 7. klasse. Det foregår ved/i Nørresundby
Idrætscenter, hvor der skal spilles badminton og fodbold.

5.

Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant
LS tilføjede, at årsprøver og prøver (eksamen) fylder meget p.t.
Tillidsrepræsentant
MS orienterede om, hvorfor han deltog i mødet. Årsagen er, at Anja Lusty Hjortshøj ikke ønsker at
fortsætte som tillidsrepræsentant. Ifølge vedtægterne deltager der 2 repræsentanter for lærerne på
bestyrelsesmøderne. MS orienterede om, at der p.t. ikke er nogen, som ønsker at stille op som tillidsrepræsentant. Punktet vil blive drøftet på næste lærerrådsmøde i starten af august. Såfremt der ikke
her bliver valgt en tillidsrepræsentant, vil der blive valgt én repræsentant, som sammen med LS deltager i skoleårets bestyrelsesmøder.

6.

Økonomi
• Saldobalance
Saldobalancen blev gennemgået og afvigelser blev drøftet. Det ser positivt ud.
•

Kommende indkøb/investeringer
Der er i øjeblikket store udgifter til bogindkøb.
Det blev besluttet, at investere 500.000 kr. yderligere i obligationer, da det giver et bedre afkast end på kassekreditten.

7.

Næste skoleårs bestyrelsesmøder (SK)
Det udsendte forslag til næste skoleårs bestyrelsesmøder blev godkendt. Datoerne bliver lagt på Intra.

8.

Hvordan kan bestyrelsen evaluere det, at vi i de sidste fire år har haft fem klasser i SFO’en i stedet
for fire. (KV)
Det blev besluttet, at SK vil lave en evaluering i samråd med SFO’ens personale. Evalueringen bliver
herefter fremlagt for bestyrelsen.
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9.

Eventuelt
Antallet af forældre der deltager i Forældrekredsmødet blev drøftet. I forhold til andre privatskoler i
området er det ikke usædvanligt, men vi kunne godt tænke os at der kom flere. Det blev bl.a. drøftet
om betegnelsen "Forældrekreds" bliver misforstået blandt forældre, og måske skulle ændres til "Generalforsamling". Det var enighed om, at der i månederne op til forældrekredsmødet/generalforsamlingen kunne orienteres noget mere på Intra, samt at det i informationsfolderen fra
bestyrelsen kunne fremgå hvilken dato mødet holdes.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Karina Lundtoft

Mette Eskildsen
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