Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.
3/9-2018 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter
1. Protokol

Fraværende: Lars Jørgensen, Rascha

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat
-Godkendt

2. Siden sidst

* Formand

* Ledelse

*AMO/MED

-Der har været afholdt forældremøder i flere klasser,
hvor SB har været repræsenteret.
Der har været spørgsmål omkring trafik – b.la. at der er
et ønske om at ”venstresving forbud” skiltet ønskes
sænkes, samt ændret i tidrummet til kl. 15 – da kl. 16 er
unødvendigt. Der var ligeledes snak om sikker skolevej.
-Der har netop været afholdt trafikmøde, hvor man har
drøftet hele vores trafikområde – der bliver lavet en
arbejdsgruppe.
-Vi har netop stillinger oppe, en lærer og en pæd. Til
vores UC – der er ansættelssamtaler på mandag d. 10/9
fra kl. 16.
-7. årgang er sendt afsted på lejrskole, der er dog få
elever tilbage, som får undervisning her.
-9. årgang tager til Berlin om 3 uger.
-Samtidig har vi International udveksling.
-Uge 39 afholdes ligeledes naturfagsuge – hvor torsdag
bliver åben værksted, hvor forældre og bekendte kan
komme forbi og se hvad deres børn har lært og lavet.
-Der er afleveret håndbøger til nye SB medlemmer
(Rascha mangler).
-I SFO afholdes der d.d. grill arrangement.
-Der er kommet ny lovgivning, som gør at der skal
udarbejdes lærerplaner, ligesom man gør i børnehaver
og har elevplaner i skoledelen.
-SFO medarbejderne skal ligeledes opstarte KUP i SFO
regi – med fokus på hvordan vi arbejder med de stille
børn.
-Bag for en sag, som forløber torsdag i uge 41 – her er
der indgået et samarbejde med Farmors Værksted i
Vordingborg.
-Sidste uge var Trioen samlet til info møde omkring Aula,
som bliver den nye samarbejdsflade, i stedet for Intra.
Det er derfor vigtigt at alle forældre er bekendt med at
benytte sit UNI-login.

-Der er kommet nye elevrådsformand og næstformand:
Lasse og Agathe

*Elevråd
* Andre

-Mobil / mediepolitik (qua forældre henvendelse fra 3.
årgang). Lærerne gør opmærksom på at telefoner/Ipads
er devises som er kommet for at blive – det er derfor en
vigtig undervisningsopgave at lære dem at benytte
hensigtsmæssigt. Telefoner er en stor del af
undervisningen
Det er vigtigt for os, at der er frihed til at alle lærer kan
vælge selv, hvorvidt man benytter mobiltelefonerne på
de enkelte årgange. Aftalen bliver at teamets lærer, der
træffer en fælles beslutning om hvilke rammer/politik,
der er på den pågældende årgang – som både
skolebestyrelsen og ledelsen bakker det op. Der bliver
ikke lavet en fælles politik for hele skolen. Der bør hele
tiden være fokus på kerneopgaven og hvordan vi hjælper
dem bedst både fagligt og socialt.
Den aftale der er lavet i SFO, hvor mobilen kan benyttes i
samarbejde med en voksen og på en hensigtsmæssig
måde. Ellers bliver de inddraget i SFO tid.
-Fremmøde/fravær – der er lavet en arbejdsgruppe på
kommunalt plan, som vi har siddet med i nogle gange.
Der bliver b.la. talt om hvornår en ferie, uden for ordinær
feriekalender, skal indberettes som ulovligt eller lovligt
fravær. På 10. klasse har vi et timebasis
fraværsregistrering, det ville måske tage noget
-Internationalt samarbejde
-DGI - Profilskoletænkning
-Trivsel

3.Drøftelse af
temaer
4. Billeder

Alle

5. Cafémøder

Alle

6. Status på hallen

Alle

6. Punkter til
næste møde

Alle

-Der afholdes Cafémøde d. 21/9-2018 kl. 13.30 og en
times tid frem – Det afholdes i SFO

Åben

-Rykkes til næste møde
-Internationalt samarbejde
-DGI - Profilskoletænkning
-Trivsel
-Hallens aflysninger – hvad har der været og hvad
kommer der
-Opfølgning på forældremøder
-Trafik
-Revurdering af gældende principper (sendes med ud i
referat).
-Trafik

7. Eventuelt
8. Personsager

Alle

Åben
Elevrepræs
entanter
deltager
ikke

-Findes der et skriv omkring vores morgenmadscafé,
som vi kan sende ud til vores nye forældre?
-Der er kommet en henvendelse fra en forældre, som
fortæller at barnet undlader at spise og drikke, for at
undgå at benytte toiletterne – fordi de er for ulækre.
Derfor har vi valgt at sætte overvågning op, som hjælper
os med at drage de rigtige til ansvar. Ligeledes så har vi
sat ekstra rengøring ind. Derudover bliver der arbejdet
på at lave sigteting i toilettet – så det bliver sjovt at tisse.
-Der har igen været en skraldebil i primetime om
morgene. Skolen retter endnu en henvendelse til det nye
skraldefirma – ML Larsen.

