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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

11. juni 2018

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 19.30

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Pia Bindslev, næstformand (PB)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Helene Selmer Kristensen, bestyrelsesmedlem (HSK)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)
Marie Bruhn Breum, konstitueret skoleleder (MBB)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Fraværende

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Maria Kjeldsen, tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

20. august 2018

Dagsorden

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

13. juni 2018

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder(MBB)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Økonomi
• Saldobalance (CM/MBB)
• Kommende indkøb/investeringer (MBB)
7. Renovering af gymnastiksal m.v. - etablering af byggeudvalg (KKV)
8. Næste skoleårs bestyrelsesmøder (KKV/MBB/CM)
9. Fordeling af klasser mellem bestyrelsens medlemmer (KKV)
10. Foto af bestyrelsen
11. Eventuelt

På grund af fravær af KKV udgik en del af punkterne.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
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3.

Formand (KKV)
Udgik.

4.

Skoleleder (MBB)
MBB oplyste:
• at der er travlt rundt omkring på skolen, men at det tages i en positiv ånd.
• at Jytte Jul Rasmussen er ansat som lærer pr. 1. august 2018. Hun afløser Susanne Davidsen,
som går på pension.
• at der holdes afskedsreception for Susanne Davidsen 15. juni (for personalet og tidligere ansatte).
• at der p.t. holdes årsprøver i 8. klasse og mundtlig eksamen i 9. klasse
• at Tilsynserklæringen er modtaget og lagt på hjemmesiden.
Elevtal
Der starter 2 nye elever i den kommende 6. klasse.
I 4. b. siger vi farvel til 2 elever, som flytter. Så der kommer også 2 nye elever.
Derudover bliver der en ledig plads i 7. klasse. Der er taget kontakt til en eventuel ny elev, men det er
ikke afklaret endnu.

5.

Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
LS bekræftede, at der er travlt med årsprøver i 8. klasse samt eksamen i 9. klasse. Derudover er flere
lærere ude som censorer, og der er/har været afholdt ansættelsessamtaler til lærer- og skolelederstillingerne.
Lærerrepræsentant
AL oplyste, at der er stemt ja til overenskomsten 2018.

6.

Økonomi
Hele punktet udgik.
•
•

Saldobalance
Kommende indkøb/investeringer

7.

Renovering af gymnastiksal m.v. (KKV)
Udgik.

8.

Næste skoleårs bestyrelsesmøder (KKV/MBB/CM)
Det kommende skoleårs først møde blev aftalt til 20. august 2018. Her vil de efterfølgende møder blive
planlagt.

9.

Fordeling af klasser mellem bestyrelsens medlemmer (KKV)
Udgik.

10.

Foto af bestyrelse
Udgik.

11.

Eventuelt
Intet.
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Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Helene Selmer Kristensen

Mette Eskildsen
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