SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

17. august 2015

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Møde nr.

2015-04

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)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)

Dato 20. august 2015

Fraværende

Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

T +45 9817 2340

Kopi til

Deltagere

www.solsideskolen.dk

Næste møde

26. oktober 2015

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
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
Økonomi - hvad skal skolens likvide beholdning som
minimum være?
Planlægning af bestyrelsesmøder for skoleåret
Eventuelt

KKV startede med at byde velkommen til Anja Lusty Hjortshøj, som er ny tillidsrepræsentant på
skolen.
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (KKV)
KKV gjorde opmærksom på, at de nyeste vedtægter ikke var kommet på hjemmesiden.
(Det er de nu)

4.

Skoleleder (SK)
Skolens elevtal er p.t. 217. De 3 ledige pladser er alle i 2. klasse.
Der har endnu en gang været hærværk på skolen. I weekenden d. 15.-16. august var der igen
kastet en sten gennem vinduet. Denne gang på sekretærens kontor. Der var ikke sket andre
skader end den knuste rude og lidt reparationer på døren. I samme weekend havde der også
været sat ild til affaldsspanden ved Solglimt. Her var der heldigvis ingen skader.
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SFO
Der holdes sensommerfest fredag d. 4. september kl. 15.30 – kl. 18.30.
Maria Kjeldsen er på barselsorlov indtil 18. maj 2016.
5.

Lærerrådsformand og tillidsrepræsentant (LS/AL)
AL orienterede om, at de 2 nye lærer Kristina Riisgaard og Jimmy Skou-Sørensen er kommet
godt i gang.
I denne uge er 7. klasse på Bornholm sammen med Jimmy Skou-Sørensen og
Dennis Christensen.
Der bliver i den kommende tid afholdt mange forældremøder.
AL skal på tillidsmandsuddannelse 5 gange i dette skoleår.

6.

Status på økonomi (CMM)
Revideret budget for 2015 og saldobalance blev fremlagt og drøftet.

7.

Økonomi – hvad skal skolens likvide beholdning som minimum være? (CMM/SK)
Emnet blev diskuteret, og det blev besluttet, at investere ca. 1 mio. kr. af den likvide beholdning
i værdipapirer(obligationer), da det vil give et bedre afkast. Herefter vil den samlede beholdning
være ca. 2 mio. kr.
Det blev ligeledes besluttet, at de obligationer som udtrækkes, skal geninvesteres i værdipapirer(obligationer).

8.

Planlægning af bestyrelsesmøder for skoleåret
Der blev aftalt følgende mødedatoer:
26. oktober 2015
7. december 2015
8. februar 2016
4. april 2016
19. maj 2016 (forældrekredsmøde)
13. juni 2016

9.

Eventuelt
LH spurgte til, om skolen deltager i gymnasiernes tilbud til 9. klasse om ekstra undervisning. Til
det svarede SK, at eleverne i 9. klasse modtager tilbuddene, og at der er mindst 4 elever, som
benytter sig af det i dette skoleår.
KKV spurgte til, hvordan eksamen var gået. SK kunne oplyse, at eleverne havde opnået gode
resultater.
AL orienterede om, hvordan eksamensformen i idræt forløb, og at eleverne var engagerede og
fik gode resultater.

Punkter til opfølgning
Ref. nr.
2015-02
pkt. 9
2015-03
pkt. 8
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Emne
Evt. reduktion af søskenderabat
Renovering af lokale 7 og det gamle bibliotek - indretning

Nørresundby, den
Kent Kås Vestergård
Formand
Lars Horn
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

Pia Bindslev
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