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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

24. april 2019

Tidspunkt

Kl. 18.00 - 20.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Mette Eskildsen, bestyrelsesmedlem (ME)
Marie Bruhn Breum, skoleleder (MBB)
Heidi Kanstrup Larsen, viceskoleleder (HK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Maria Nortvig Kjeldsen, tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

Fraværende

Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Helene Selmer Kristensen, bestyrelsesmedlem (HSK)

Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

21. maj 2019 (forældrekredsmøde)

Dagsorden

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

1. maj 2019

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder (MBB)
Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Økonomi
• Saldobalance - (CM/MBB)
• Kommende indkøb/investeringer (MBB)
• Regnskab 2018 - gennemgang og underskrift (CM)
8. Rygepolitik (MBB)
9. Vedtægter (MBB/KKV)
• Udkast til vedtægtsændringer i henhold til STUK's bemærkninger efter tilsyn
10. Forældrekredsmøde (MBB/KKV)
11. Skolepenge (KKV)
12. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

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

3.

Formand (KKV)
KKV orienterede kort om, at byggeprojektet (gymnastiksalen) kører planmæssigt.
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4.

Skoleleder (MBB)
MBB oplyste:
• at hun nu har afsluttet nogle gode og konstruktive MUS-samtaler.
• at al pædagogisk personale har opfølgning på den meget fine APV tirsdag i uge 18.
• at det er besluttet, at det praktisk musiske fag fra august 2019 skal være ”Håndværk og Design”. Sine og Dennis vil i fællesskab stå for undervisningen.
Et praktisk musisk fag bliver formentlig obligatorisk på alle prøveafholdende skoler.
• at fagfordelingen er i fuld gang.
• at Team Rynkeby-løbet var en stor succes med stor opbakning fra ansatte, elever og forældre.
• at der er tilmeldt 17 ruter til Hjerteforeningens Landsindsamling, hvilket opfylder kravet, for
at få en gratis hjertestarter.
• at det er besluttet, at der ikke bliver nogen Gå-bus på Solsideskolen. Beslutningen er taget på
baggrund af erfaringer fra andre større skoler, som har haft svært ved at skaffe nok store elever, der vil være ”chauffører”.

5.

Lærerrådsformand (LS) og tillidsrepræsentant (AL)
Lærerrådsformand
LS oplyste,
• at de afholdte temadage før påske var rigtig gode. Eleverne var blandt andet rigtig glade for
førstehjælpskurserne.
• at der er spænding, om hvilke fag der udtrækkes til eksamen. Det offentliggøres mandag i
uge 18.
Tillidsrepræsentant – lærerne
AL oplyste,
• at hun har været på kursus i den nye ferielov samt rollen som bisidder.

6.

Tillidsrepræsentant – pædagogerne
MK oplyste,
• at SFO’en har afholdt årets MGP, som endnu engang var en succes.
• at SFO’en igen i år deltager i DUS CUP. Det foregår d. 15. maj.
• at sprogpraktikant, Rwida, er stoppet efter endt praktikperiode. Det har været en meget positiv og lærerig oplevelse.
• at personalet i SFO’en har overvejet at indkøbe en PlayStation i Regnbuen. Årsagen er, at det
er meget svært at ”fastholde” 3. klasses elever i SFO’en. De vil hellere hjem, hvor de kan spille
PC m.m. Der vil formentlig blive en ugentlig spilledag.
Problematikken om 3. klasse elevers stop i SFO’en samt forslag til nye tiltag blev drøftet.
Køb af PlayStation blev vedtaget.

7.

Økonomi
• Saldobalance
MBB gennemgik saldobalancen med få uddybende bemærkninger.
•

•

8.

Kommende indkøb/investeringer
I påskeferien er der kommet ny gulvbelægning på i 5.b’s lokale.
Der vil også komme nye møbler i lokalet.
Regnskab 2018
Regnskabet blev gennemgået og resultatet er meget tilfredsstillende.

Rygepolitik (MBB)
MBB foreslog ændring af skolens rygepolitik, så skolen fra det kommende skoleår følger Kræftens Bekæmpelses anvisninger om en ”Røgfri skoletid” for alle (elever og ansatte). Der er ingen krav om rygestop – kun røgfri skole-/arbejdstid.
Emnet blev drøftet, og det blev besluttet, at den nuværende rygepolitik opdateres. Det blev ligeledes
besluttet at tilbyde rygestop-kursus til de ansatte, der måtte ønske det.
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9.

Vedtægter (MBB/KKV)
Vedtægterne blev gennemgået med de anbefalede ændringer fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Undervisningsministeriet).
Vedtægtsændringerne skal godkendes på forældrekredsmødet og vil derfor fremgå af den kommende
indkaldelse hertil.

10.

Forældrekredsmøde (MBB/KKV)
Forældrekredsmødet er tirsdag d. 21. maj kl. 19-21.

11.

Skolepenge (KKV)
Det blev besluttet, at næste års skolepenge m.m. ser således ud:

12.

Betaling

Nu

Fra 1. august 2019

Indskrivningsgebyr

400 kr.

400 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl.

1.100 kr.

1.150 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl. – barn 2

660 kr.

690 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl. – barn 3

110 kr.

115 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl.

1.350 kr.

1.400 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl. – barn 2

810 kr.

840 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl. – barn 3

135 kr.

140 kr.

SFO (Fra 1. aug. INKL. FRUGT OG BRØD)

950 kr.

1.000 kr.

Morgenåbning

250 kr.

250 kr.

Eventuelt
MK spurgte, om bestyrelsen ville overveje en prisstigning på gebyr for pasning i SFO’en på skolefridage
(ikke-skoledage). I dag betales der 50 kr./dag, og prisen er ikke blevet ændret i mere end 5 år.
Forslaget vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia K. Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Helene Selmer Kristensen

Mette Eskildsen
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