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

REFERAT
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Dato

4. februar 2020

Tidspunkt

Kl. 18.00 – 20.00

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)
Maria Nortvig Kjeldsen, tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Charlotte Maibom Mogensen, sekretær (CM)

7. februar 2020

Fraværende
Kopi til

Deltagere og fraværende

Næste møde

14. april 2020

Dagsorden

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
Formand (KKV)
Skoleleder(MBB)
Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant for lærerne (AL)
Tillidsrepræsentant for pædagogerne (MK)
Økonomi
• Foreløbigt regnskab for 2019 (MBB)
• Budget for 2020 (MBB)
• Tab (manglende forældrebetaling) (CM)
• Kommende indkøb/investeringer(MBB)
8. Drøftelse af skolens værdigrundlag (KKV)
9. IT - hvornår ønsker vi, eleverne skal medbringe deres egen device? (MBB)
10. Drøftelse af, hvad vi gør, når 6.A og 6.B dimitterer
11. Renovering - status (SE/KKV)
12. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse og underskrift af referat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
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3.

Formand (KKV)
Intet at bemærke.

4.

Skoleleder (MBB)
MBB orienterede om:
• At skolefesten var en stor succes. Der var stor ros til alle, men i særdeleshed til 6. klasserne,
deres forældre samt Anne-Mette og Jimmy.
• At Sine har født en dreng.
• At MK er gravid og skal føde midt i juli.
• At CB havde 25-års jubilæum d. 1. februar. Hun er blevet fejret af både personale og elever.
• At elevtallet er 227 – fra uge 7 er det 226. Der arbejdes nu på at få besat de ledige pladser
samt de 2 pladser, der bliver i den kommende 6. klasse.
• At Solsideskolen igen skal have ny PPR-psykolog.
• At der på dagens lærerrådsmøde er blevet orienteret om, at der fra 1. august ansættes en lærer med en beskæftigelse på ca. 70%.
Årsagen er, at der er brug for flere ressourcer til bl.a. SPU (specialundervisning), til skolens
indsats på trivselsområdet samt til nedbringelse af ledelsens undervisningstid.
AC’s arbejde som trivselslærer har båret frugt, og for at give hende en sparringspartner og
styrke disse kompetencer, vil der fremover være et trivselsteam bestående af AC og LS. LS påbegynder en uddannelse som sorgvejleder. Hun vil dermed kunne assistere på skilsmisse- og
sorgfronten.
Dette skal indarbejdes i fagfordelingen for det kommende skoleår. Denne proces påbegyndes
nu.
• At det på lærerrådsmødet er aftalt at prøve en mobil/pc-fri periode blandt eleverne fra 4. – 9.
klasse. Det vil sige, at mobiltelefonerne indsamles af læreren om morgenen, og udleveres
igen når skoledagen er slut. Elevernes Pc’er må kun bruges i undervisningen – altså ikke i frikvartererne. Gårdvagterne vil holde opsyn.
Prøveperioden er uge 9 – uge 14 (til påskeferien). Der vil herefter blive evalueret.
• I uge 8 starter et nyt Unilogin – system.

5.

Lærerrådsformand (MS) og tillidsrepræsentant (AL)
Lærerrådsformand
MS oplyste:
• At der også blandt lærerne var stor tilfredshed med skolefesten.
• At elevrådet har planlagt LAN-party d. 3. april.
Tillidsrepræsentant - lærerne
AL oplyste:
• At hun skal på kursus i GDPR og OK21.

6.

Tillidsrepræsentant – pædagogerne
MK oplyste:
• At JB afløser MK i bestyrelsen og til MIO-møder, mens MK er på barsel.
• At MK skal på Forhandlerkursus.

7.

Økonomi
• Foreløbigt regnskab for 2019 (MBB)
Det foreløbige regnskab blev gennemgået. Det viser et positivt resultat. Der mangler dog stadig enkelte efterreguleringer/posteringer, som kan påvirke resultatet.
•

Budget 2020
Budgettet blev gennemgået og drøftet. Det gav anledning til enkelte justeringer. Der udarbejdes derfor et nyt revideret budget.
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•

Tab (manglende forældrebetaling) CM
Der er ingen tab.

•

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

8.

Drøftelse af skolens værdigrundlag (KKV)
KKV foreslog opdatering af skolens værdigrundlag. Der var enighed om at værdigrundlaget skal finpudses. Det blev aftalt, at MBB og HK laver et oplæg, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

9.

IT – hvornår ønsker vi, eleverne skal medbringe deres egen device? (MBB)
MBB kunne oplyse, at emnet blev drøftet på dagens lærerrådsmøde. Her var ønsket at fastholde den
nuværende aftale.
Der var opbakning hertil fra bestyrelsen. Det vil sige, at elever fra og med 4. klasse skal medbringe
egen device.

10.

Drøftelse af, hvad vi gør, når 6.A og 6.B dimitterer
MBB gennemgik det fremsendte oplæg, som indeholdt fire forslag:
1. Ingen ny klasse oprettes
2. To nye 0. Klasser oprettes
3. Der oprettes en parallelklasse et eller andet sted
4. En 10. klasse oprettes
Hun kunne supplere med, at emnet var drøftet på dagens lærerrådsmøde. Blandt lærerne var der
overvejende stemning for oprettelse af to 0. klasser. Det blev her præciseret, at et samarbejde på
tværs af de to klasser er meget vigtigt.
Fordele og ulemper i såvel skole som SFO blev drøftet. Der var enighed om, at de erfaringer der er
gjort fra tidligere år, skal bringes i spil heriblandt de udfordringer, som de fysiske rammer giver.
På baggrund af disse plusser og minusser blev bestyrelsens beslutning, at der oprettes to 0. klasser,
når de nuværende 6. klasser dimitterer.

11.

Renovering – status (SE/KKV)
SE orienterede om, at gulvet i gymnastiksalen vil blive skiftet i uge 7 og 8. Herefter skulle ombygningsprocessen være afsluttet.
Det nye skur er næsten færdigt.
Det overvejes, om der skal opsættes en lysmast i skolegården ud mod Sct. Peders Gade.

12.

Eventuelt
CM orienterede om, at bestyrelsen skal være registret som reelle ejere ifølge lovgivningen. Og det er
de.
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Nørresundby, den

Kent Kås Vestergård
Formand
Helene Selmer Kristensen
Næstformand

Claus Lassen

Dorte Tilsted Jørgensen

Søren Edholm
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