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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

12. december 2019

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 19.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Helene Selmer Kristensen, næstformand (HSK)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Dorte Tilsted Jørgensen, bestyrelsesmedlem (DTJ)
Søren Edholm, bestyrelsesmedlem (SE)
Marie Bruhn Breum, skoleleder (MBB)
Heidi Kanstrup, viceskoleleder (HK)
Mikael Schultz, lærerrådsformand (MS)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Fraværende

Maria Nortvig Kjeldsen, tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

4. februar 2020

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18. december 2019

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder(MBB)
Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Økonomi
• Saldobalance (CM/MBB)
• Kommende indkøb/investeringer
8. Renovering - status (SE/KKV)
9. Drøftelse af naboforhold
10. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KKV)
Intet at bemærke.

Side 1 af 3

4.

Skoleleder (MBB)
MBB oplyste:
• at elevtallet er 228.
• at Sine Flyvbjerg er gået på barsel, og Jonatan Solås er barselsvikar.
• at Rikke Breum (ny arbejdsmiljørepræsentant), HK og MBB har bestået AMR-kursus.
• at der er 19 nye elever klar til 0. klasse i 2020. Heraf 10 søskende. Der holdes indskrivningssamtale med en mulig kommende elev til den sidste plads i uge 51.

5.

Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant (AL)
Lærerrådsformand
MS oplyste:
• at alle forældremøder og skole-hjem-samtaler nu er afholdt.
• at 9. kl. har haft projektuge.
• at skolen har et meget aktivt elevråd. Eleverne hjælper bl.a. i boden en gang om ugen, de laver konkurrencer, deltager på lærerrådsmøder m.m.
De 2 formænd har bl.a. også været til konference.
Tillidsrepræsentant - lærerne
AL oplyste:
• at hun har været til Frie Skolers Lærerforenings (FSL) årsmøde i Nyborg.

6.

Tillidsrepræsentant – pædagogerne
Da MK var fraværende, udgik punktet.

7.

Økonomi
• Saldobalance
Saldobalancen blev gennemgået og afvigelser blev drøftet.
•

8.

Kommende indkøb/investeringer
Der er ikke planlagt nye indkøb/investeringer.

Renovering – status (SE/KKV)
SE orienterede om status på det nyt skur.
Der er lavet aftale med HC & Engholt Entreprenører, og der er nu støbt fundament.
Skuret forventes at stå færdigt i løbet af januar.
Derudover kunne SE oplyse, at der vil blive opsat en lysmast, der hvor totempælen stod.
KKV supplerede med oplysninger om status på renoveringen af gymnastiksalen m.m.
Der er opstået uenigheder med rådgiveren om hvilke ydelser han skal levere. Rådgiver har inddraget
advokat selvom Solsideskolen var indstillet på at finde en løsning i mindelighed, trods utilfredshed
med rådgiverens arbejde gennem en længere periode. Byggeudvalget arbejder på et forlig med rådgiveren, så vi kan gå hver til sit.
Der er mangler bl.a. afklaring af fejl/mangler ved toiletter og gulvvarme samt endelig afklaring i forhold til gulvet i gymnastiksalen.

9.

Drøftelse af naboforhold
Emnet blev drøftet.
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10.

Eventuelt
CM orienterede om, at bestyrelsens info-folder nu er opdateret. Den findes på skolens hjemmeside.
Der blev spurgt om tilgangen til skolens ventelister. CM kunne oplyse, at der er stor søgning til skolen,
og at der er ventelister til alle årgange.
MBB supplerede med, at de nuværende ledige pladser forventes at blive besat i det nye år.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Helene Selmer Kristensen
Næstformand

Claus Lassen

Dorte Tilsted Jørgensen

Søren Edholm

Side 3 af 3

