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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

13. februar 2017

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 19.45

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Dennis Christensen, suppleant for tillidsrepræsentant (DC)

Fraværende

Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

24. april 2017

Dagsorden

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

16. februar 2017

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og suppleant for tillidsrepræsentant (DC)
Økonomi (SK)
 Budgetgennemgang og godkendelse af budget 2017
 Kommende indkøb/investeringer
7. Renoveringsplan (SK)
 Renoveringsplan for 2017
8. Mobilpolitik (SK)
9. Forældrebetaling til lejrskole (SK)
 Skal forældrebetalingen til lejrskoler fordeles over et skoleårs skolepengebetaling?
10. Ferieplan for skoleåret 17/18 (SK)
11. Eventuelt

Side 1 af 4

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet efter en mindre tilføjelse.

3.

Formand (KV)
Efter sammenlægning med Private Gymnasier og Studenterkurser hedder Danmarks Privatskoleforening nu Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.
Der er sket ændringer i loven vedrørende tilsynet med skoler. Dette har allerede betydning for dette
skoleår. Der skal derfor vælges ny tilsynsførende på Forældrekredsmødet i maj.
Det undersøges om det kræver vedtægtsændringer.

4.

Skoleleder (SK)
Arbejdstilsynet har været på besøg. Der var ingen bemærkninger, hvilket udløste en glad smiley.
Stephanie Havsager Prentow er startet som vikar i Anja Lusty Hjorthøjs orlovsperiode.

5.

Lærerrådsformand (LS)
8. klasse har haft projektfremlæggelse og skal snart på Introdage.
9. klasse er ved at klarlægge deres fremtidsplaner i forhold til uddannelser.

Suppleant for tillidsrepræsentant (DC)
Intet at bemærke.

6.

Økonomi
 Budgetgennemgang og godkendelse af budget 2017
Budgettet blev gennemgået og godkendt.


7.

Kommende indkøb/investeringer
Der er ingen større indkøb eller investeringer på vej udover de renoveringer, som fremgår af
næste punkt.

Renoveringsplan (SK)
Den opdaterede renoveringsplan blev gennemgået.
Der er ingen planer om yderligere renoveringer i 2017.
Den igangværende trapperenovering går planmæssigt.
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8.

Mobilpolitik (SK)
Personalet i skolen og SFO’en har i samråd med SK udarbejdet en politik for elevernes brug af mobiltelefoner i skole-/SFO-tiden. Den blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Aftalen bliver præsenteret i alle klasser og den vil ligeledes kunne findes på Intra.

9.

Forældrebetaling til lejrskoler (SK)
Der var kommet forslag om drøftelse af forældrebetaling til lejrskole. Forslaget gik på, om beløbet til
lejrskole eventuelt skulle opkræves i flere små rater hen over skoleåret.
Forslaget blev drøftet, og bestyrelse ønskede ingen ændringer.
Drøftelsen gav dog anledningen til at præcisere, at det er det sociale ved lejrskolen, som er det væsentligste – ikke nødvendigvis destinationen.

10.

Ferieplan for skoleåret 2017/18
Ferieplanen blev godkendt.

11.

Eventuelt
Parkeringssituationen på Rolighedsvej blev drøftet. Der er ikke sket store ændringer trods info på Intra.
Der blev spurgt til, hvordan det går i 6. – 9. klasse, efter der er kommet 2 elever mere i klasserne. Svaret
fra LS og SK er, at det går godt.
Der var ønske om, at der kom billeder på Intra af de ansatte. Det vil SK undersøge muligheden derfor.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft
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Renoveringsplan pr. 13. februar 2017
2017

2018

2019

2020

Udskiftning af gulvbelægning på 1. sal og på trappeopgange

113.000 (pris fra tilbud)

Spartling, tapetsering og maling af trappeopgange

68.000 (pris fra tilbud)

Udskiftning af vinduer i specialundervisningen
Renovering af specialundervisning

25.000
80.000

Udskiftning af vinduer i hovedbygningens trappeopgange

25.000

Afrensning og maling af vægge i gymnastiksal

85.000

Montering af dør + vinduer i gymnastiksal
Udskiftning af vinduer på kontorerne

30.000
25.000

Renovering af datalokalet – til anden anvendelse
end datalokale

400.000

Alle beløb er taget fra skolens renoveringsplan udarbejdet af Rambøll i foråret 2014.
Andre store ønsker:
Gennemgribende renovering af elevtoiletter
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