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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

22. august 2016

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant (AL)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)

Fraværende

Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)

Kopi til

Deltagere

Næste møde

24. oktober 2016

Dagsorden

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

7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KV)
Skoleleder(SK)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Økonomi
 Saldobalance
 Kommende indkøb/investeringer
Forretningsorden gældende for skoleåret 2016/2017
underskrives (SK)
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

2.

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

3.

Formand (KV)
Intet at bemærke.

4.

Skoleleder (SK)
Elevtallet er nu 223. Der er ledige pladser i 2., 3. og 9. klasse.
På lærerrådsmødet er karaktergivningen til 4. kl. blevet diskuteret. Årsagen er, at eleverne kan have
svært ved at håndtere/forstå, hvad karakteren betyder.
Det er derfor blevet besluttet, at den 1. karaktergivning til 4. kl. fremover kun dækker arbejdsindsats.
Der har været hegnssyn på det nye hegn ind mod naboen. Det skyldes, at hegnet står på skolens grund,
og skolen vil ikke acceptere, at naboen har forhøjet det samt beplantet det med efeu på egen side.
Hegnssynet gav skolen medhold i sagen.

5.

Lærerrådsformand (LS)
 Susanne Davidsen havde 40 års jubilæum d. 1. august.
 Det går rigtigt godt med de nye elever.
 Der er p.t. mange forældremøder.
 I denne uge er 7. klasse på Bornholm og 9. kl. i Rom.
Tillidsrepræsentant (AL)
Intet at bemærke.

6.

Økonomi
 Saldobalance
SK gennemgik saldobalancen. Afvigelser blev drøftet.


Kommende indkøb/investeringer
Udover de budgetterede store udgifter til bogindkøb, er der ikke planlagt indkøb/investeringer
i perioden indtil næste skolebestyrelsesmøde.

SK tilføjede, at der er flere elever, som er stoppet i SFO’en. Der er nu 86 tilmeldte elever. Dette har betydning for statstilskuddet, som beregnes ud fra antal elever pr. 5. september.
I uge 35 vil legepladsen blive gennemgået med henblik på, hvad der skal repareres/renoveres.
Der bliver malet i 7. klasses lokale i denne uge, hvor klassen er på Bornholm.

7.

Forretningsorden gældende for skoleåret 2016/2017 (SK)
Forretningsordenen blev underskrevet.

8.

Eventuelt
Bestyrelsen og skolen har fået henvendelser vedrørende nogle klassekasser.
Derfor er nedenstående blevet udfærdiget og lagt på Intra.

Både skolebestyrelse og ledelse har modtaget henvendelser omkring nogle klassers klassekasser
På Solsideskolen har det været almindeligt, at klassekasser er blevet startet op i 0. klasse, hvor der
er blevet indbetalt 50-100 kr. pr. elev én til to gange om året. Pengene er tænkt som et tilskud til
f.eks. køb af bolde til klassen, ispinde, når klassen er på tur eller noget i den retning.
Nogle klasser sparer også op ved, at der betales for deltagelse i klassearrangementer.
Eleverne i 6. klasse og deres forældre forventes at yde en indsats under skolefesten, hvor de står for
skolekomedie og amerikansk lotteri. Indtægten herfra går ubeskåret til klassekassen.
Klasserne har nogle gange brugt af klassekassen til lejrskolen i 7. klasse, men ofte er pengene blevet
gemt til skolerejsen i 9. klasse og til fejring af sidste skoledag i 9. klasse.
Skolebestyrelsens og ledelsens holdning er:
Klassekasser er kun til hygge. Det er vigtigt, at beløbene er så små (50-100 kr.), at alle forældre kan
bidrage til klassekassen.
Betales der for deltagelse i klassearrangementer, er det kun små beløb, og pengene tilgår klassekassen.
Beløbet, der indtjenes i 6. klasse, anvendes til skolerejsen i 9. klasse. Er der derefter penge tilbage i
kassen, benyttes de til fejringen af sidste skoledag i 9. klasse.
Indholdet af klassekassen tilhører klassen og administreres af en forælder valgt på forældremødet.
Kassens indhold deles altid solidarisk mellem det antal elever, der er i klassen.
Elever, der flytter fra skolen, får ikke penge med fra klassekassen. Nye elever på Solsideskolen får
del i klassekassen på lige fod med de ”gamle” elever.
Klassekassen er ikke en opsparingskonto – ønskes der opsparing til betaling af lejrskoler, skolerejser
eller lignende, foregår den opsparing individuelt hos den enkelte elevs forældre.

AL orienterede om, at dette års motionsdag bliver et løb med sponsorindsamling i forbindelse med
Knæk Cancer kampagnen.
Motionsdagen afholdes, som tidligere år, fredagen før efterårsferien.

Næste møde bliver 24. oktober 2016.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Carina Rubæk Gade

Karina Lundtoft

