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Dagsorden
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6.
7.
8.
9.

Solsideskolen
Kirke Allé 7
DK-9400 Nørresundby

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand
Skoleleder
Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant
Status på økonomi
Hvornår skal ele3verne medbringe eget IT-udstyr i
skolen ?
Fornyelse af legepladsen
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev underskrevet.

3.

Formand (KKV)
KKV har deltaget i Privatskoleforeningens årlige bestyrelsesformandsseminar.

KKV og LH har afholdt lederudviklingssamtale med SK.
I den forbindelse blev det drøftet, om skolens mål og værdier skal omformuleres. Forslag til
dette vil blive taget op i løbet af vinter/forår.
4.

Skoleleder (SK)
Elevtallet er fortsat 217 og der er kun ledige pladser i 1. kl.
Vi har p.t. en pedel-praktikant (voksen) i 1 md.
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Skolen har fået tildelt 100.000 kr. fra Kompetence- og Uddannelsesfonden. Disse anvendes til
uddannelse af en læsevejleder, en matematikvejleder og en praktikantvejleder.
I uge 39 blev der afholdt Naturvidenskabsfestival. Det var en succes.
Det er i år 200 år siden, undervisningspligten blev indført. Det bliver blandt andet markeret i de
to 1. klasser, hvor der i 2 dage køres undervisning som i ”gamle dage”.
I uge 41 afholdes der motionsdag/aften.
I år vil der være motionsaften om torsdagen for 7. – 9. klasse. Fredag formiddag er der motionsdag for 0. – 6. klasse.
Planlægningen af skolefesten er i fuld gang.
Efter ønske fra nogle drenge i 6. kl. etableres der en bane bag Solglimt til kørsel med løbehjul.
Drenge hjælper med projektet.
I forbindelse med renovering/flytning af biblioteket har det været nødvendigt at lukke biblioteket, da alle bøger skal skannes i nyt bibliotekssystem.
I stedet benyttes Nørresundby Bibliotek.
I SFO’en er Lykke Lundgaard og Kenneth Jørgensen stoppet pr. 30. september 2014.
Pr. 1. oktober 2014 er Sandra Andersen og Steffen Henriksen startet.
31. oktober 2014 holdes der Halloween i SFO’en.

5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/PZ)
LS orienterede også om motionsdagen/aften.
Der kommer 5 praktikanter fra UCN i 7 uger fra uge 43.
Der har været lejrskoler til Barcelona, Bornholm, Skagen og ”Skrænten” i de første par måneder af skoleåret. Disse ture er rigtig gode for eleverne.
PZ orienterede om, at der p.t. afholdes medarbejderudviklingssamtaler.
En personalehåndbog er ved at blive udarbejdet.
Der arbejdes med planlægning og forberedelse af skolefesten.

6.

Status på økonomi (CMM)
Skolens økonomi blev drøftet.
Der forventes et større underskud end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes ”ikkebudgetterede” udgifter til 5 stk. Air Master og nye lofter i 4 lokaler.
Der er ikke planlagt flere renoveringsopgaver i 2014.

7.

Hvornår skal eleverne medbringe eget IT-udstyr i skolen?
Emnet blev drøftet. Det blev aftalt, at dette også skal drøftes blandt lærerne.
Endelig afgørelse følger.
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8.

Fornyelse af legepladsen
SK oplyste, at der har været møde i legepladsudvalget. Legepladsen trænger til renovering.
SK foreslog, at bestyrelsen undersøger hvilke muligheder, der er for evt. indsamling af midler til
renoveringen.
Emnet bliver taget op på næste møde.

9.

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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