SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Forældrekredsmøde

Dato

17. maj 2018

Tidspunkt

19.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Karina Lundtoft Jensen (KL)
Mette Eskildsen (ME)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Marie Bruhn Breum, konstitueret skoleleder (MBB)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
13 forældre

Fraværende
Kopi til

Lægges på skolens hjemmeside

Dagsorden

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsen aflægger beretning

3.

Bestyrelsen forelægger regnskabet til orientering

4.

Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Karina Lundtoft Jensen, genopstiller ikke
Claus Lassen, villig til genvalg

1.

6.

Indkomne forslag

7.

Eventuelt

Valg af dirigent
Mads Peter Madsen, far til Pernille i 8. kl., blev enstemmigt valgt til dirigent.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
KKV aflagde årets beretning. Beretningen lægges på skolens hjemmeside sammen med referatet.
Beretningen gav anledning til spørgsmål vedrørende:
Renoveringsplanen
KKV svarede, at bestyrelsen læner sig op ad renoveringsplanen. I år arbejdes der med renovering af
gymnastiksalen.
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Erfaringer efter der er kommet 2 elever mere i 6. – 9. kl.
Marie Bruhn Breum (MBB), konstitueret skoleleder, svarede, at der er gode erfaringer. Det blev bakket
op af Lisbeth Storgaard, lærer.
Ledig lærerstilling
MBB svarede, at det forventes, at der er ansat en ny lærer pr. 1. august. Hun tilføjede, at der d.d. har
været rundvisning på skolen for interesserede ansøgere.

3.

Bestyrelsen aflægger regnskabet til orientering
ME fremlagde årets regnskab, som udviste et positivt resultat på kr. 1.483.685.
Årets positive resultat skyldes primært:
at koblingsprocenten er ændret fra 73% til 75 %
at skolen har flere elever
at omkostningerne er trimmet yderligere
Nøgletallene blev ligeledes gennemgået, og det ser meget tilfredsstillende ud.

4.

Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
ME fremlagde også det vedtagne budget for 2018, som viser et overskud på 250.000 kr.
I budgettet er der afsat en del mere til uddannelse af personale, renovering og undervisningsmaterialer.
Der var spørgsmål til budgettet for renovering. Hertil svarede CMM, at der budgetteres med den fulde
udgift uanset, at der kan afskrives over en given periode – afhængig af renoveringens karakter.
Mads Peter Madsen sluttede punkt 3 og 4 af med at konkludere, at det var flotte tal.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
KL og CL var på valg.
KL ønskede ikke at genopstille. CL var villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslog Helene Selmer Kristensen, mor til Oscar i 0. kl. og Mathilde i 5. kl., som nyt medlem af bestyrelsen.
Da der ikke var andre kandidater, blev Helene Selmer Kristensen enstemmigt valgt, og Claus Lassen
blev genvalgt. Begge for en 2-årig periode.
Herefter skulle der vælges suppleanter til bestyrelsen.
Som 1. suppleant valgtes Simone Hofsted Morell Jessen, mor til Silke i 3. kl. og Camille i 8. kl., og som
2. suppleant valgtes Tina Mørup Christensen, mor til Silje i 0. kl. og Sofie i 3. kl. Begge er valgt for 1 år.

6.

Indkomne forslag
Ingen.

7.

Eventuelt
Forældrekredsmøder
KKV spurgte, hvordan der kan opnås større interesse for forældrekredsmødet. Kan bestyrelsen gøre
noget?
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Der var forslag til:

•
•
•
•
•
•

Information om hvad et forældrekredsmøde er
evt. navneændring til generalforsamling
information om hvor stor indflydelse bestyrelsen faktisk har
at bestyrelsen kommer rundt i klasserne på forældremøder
annoncering på Facebook
aktuelt emne på dagsordenen

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.
IT-udstyr fra 5. kl.
Der blev spurgt om, hvornår det kommer i de øvrige klasser. Er der en plan?
Hertil svarede CL, at der p.t. ikke er en plan, men at det bliver en opgave for den nye skoleleder og lærerne.
Førstehjælp/Hjertestarter
Der blev foreslået, at der blev afholdt førstehjælpskursus for personalet.
MBB oplyste, at personalet i foråret gennemførte førstehjælpskursus på skolen.
Der kom forslag om anskaffelse af en hjertestarter.
Der var enighed om, at det var en god ide, så det vil bestyrelsen arbejde videre med.
Lederstillingen
Der blev spurgt, om der var noget nyt i forhold til den ledige lederstilling.
Bestyrelsen oplyste, at der ikke var noget nyt, men der blev opfordret til at dele opslaget – enten via
Facebook eller ved at omtale det i ens omgangskreds/netværk.
Der blev spurgt, om der er en tidsfrist for ansættelse.
Bestyrelsen svarede, at det vigtigste er at finde den rigtige til jobbet. Så det kan muligvis ikke nås til
skolestart i august.
Bestyrelsen kunne desuden oplyse, at der ikke benyttes et rekrutteringsfirma i forbindelse med ansættelsesproceduren. Det er bestyrelsen, MBB og et udvalg af personale, som varetager opgaven.
KKV takkede herefter KL for hendes arbejde i bestyrelsen siden 2012. Hun fik overrakt en vingave.
Afslutningsvis takkede KKV Mads Peter Madsen for at have varetaget dirigentposten. Han fik ligeledes
overrakt en vingave.
Mads Peter Madsen sluttede forældrekredsmødet af med at rose bestyrelsen for dens store arbejdsindsats.

Nørresundby d.

Mads Peter Madsen
Dirigent
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Umiddelbart efter forældrekredsmødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Helene Selmer Kristensen

Mette Eskildsen
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