Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag d. 7.
april 2016 kl. 18.30-20.30
Lokale: Personalerummet på Sophieskolen

Punkter
1. Protokol

Ansvarlig

Beskrivelse

Fraværende:
Anita, Allan og Morten
Tid

Referat
Sidste mødes pkt. 3. på referat tilføjes pasus vedr.
uenighed om UU, og at det skal evalueres i feb 2017.

Christian

2. Siden sidst
-

-

-

* Formand
Marianne

15
-

-

-

* Ledelse

Ledelsen

20

-

Dialogmøde:
Der er rundsendt info vedr. dialogmøde, hvor
også bestyrelserne fra børnehaverne er inviteret
med. Marianne, Maria, Michael og Lars deltager.
Besparelser:
SB-formænd er inviteret til møde med
forvaltningen d. 13/4 vedr. udmøntning af
besparelser. René deltager.
Forældrecafemøde:
Afholdes på Sophieskolen d. 8/4 2016.
Avis om skolen:
Journalist fra Folketidende interviewer
forskellige interessenter til skolen bl.a. om
inddragelse af byggefase m.m.
Den kommer til gennemlæsning, der laves
endvidere et afsnit på engelsk og tysk.
Omdeles med Folketidende d. 14.5 2016.
Status på flytning/indflytning:
0.-2. årgang samt forårsbørnene er flyttet ind og
har taget huset i brug.
Største udfordring indtil nu er, at udearealerne
ikke er helt klar til brug, og at de trafikale
forhold mangler den sidste finish - men ellers er
der stor tilfredshed indtil nu.
Så snart trafikforholdene er på plads flytter vi
resten af Fjordvej.
Cykelbanen forventes klar medio maj.
Jobopslag:
Børnehavelederstilling er slået op.
Stilling er blevet ledig i 10. Kravspecifikation
drøftes af ledelsen med team 10 mandag d. 11/4.
Lærer med somalisk baggrund er i praktik 2 dage
om ugen i vores MOF-tilbud, - vi arbejder på at
få en mandlig lærer med irakisk baggrund i
praktik ugens 3 øvrige dage.
Mentorordning:
Eleverne kan bruge ordningen til selvudvikling
indenfor faglige eller personlige/sociale områder.
8 elever fra Fjordskolen har meldt sig, - der er
afholdt matchsamtaler, - næste skridt er at
forældre+elever møder den valgte mentor.
De deltagende elever og deres forældre
udtrykker stor tilfredshed med forløbet indtil nu.
Næste års planlægning.

-

-

*AMO/MED
-

-

*Elevråd

10

Er sat i gang. Fagfordelingen starter d. 18. og 19.
april.
Status på nat. test, cafemøder og elevplaner:
Samtlige årgange har enten afholdt test og
cafemøder, - resten har planlagt.
Elevplaner er enten færdige eller under
udarbejdelse.
Ledelsen beder personalet udmelde datoer for de
møder, der endnu ikke er afholdt.
Det opleves, at nogle datoer for cafemøder, er
meldt sent ud.
Der er meget forskellige oplevelser af den
kvalitet, cafemøderne har, - ledelsen vil gå i
dialog med medarbejdergruppen om, hvordan vi
generelt højner kvaliteten af cafemøderne.
Psykisk APV:
Resultatet foreligger på næste møde
Elevvenner (MOF):
Elevrådet 2016-17:
Er ved at planlægge afholdelse af valg m.m.
samt at de 2 elevråd lægges sammen.
Læsevenner:
Dette tiltag vil blive tænkt ind i næste skoleår.
Skolepatruljer:
Kommer på Vestenborgs Allé
Skoleavis:
Elevrådet oplever ikke, at der en den fornødne
opbakning til projektet til, at det kan realiseres.
Kan der evt. laves et valghold, der vil stå for den,
- eller kan vi få hjælp fra en ekstern? Marianne
formidler kontakt til Maria og Mais.

* Andre
-

-

-

-

3. Trivsel

Udvalg

20

Orientering fra udvalg, - hvordan kommer vi
videre?
Der har været positive tilbagemeldinger fra en
række ”nye” forældre ift. orientering om
forældrefiduser m.m.
Tiltag:
Flere årgange arbejder for tiden med trivselsfremmende tiltag i klasserne.
Aktuelt tager 7. årgang initiativ i form af et
forældrearrangement.
Næste skoleår:
4 kontaktlærerdage, hvor man enten laver
aktiviteter med klassen, årgangen eller
afdelingen. (Første dag efter sommerferien,
sidste dag før efterårs- jule- og sommerferien).
3 tema uger hvor man arbejder på tværs i skolen
– eller med eksterne. (Uge 39 Naturfaglig, uge
17 sundhed, samt uge xx Internationalt).
Ledelsen drøfter med personale og elevråd, om
der eventuelt skal være et trivselsarrangement
pr. klasse på næste års årsplan.

-

20

Alle

Skolepatruljer og skolevej.
Vi afventer, at den sidste finish kommer på
plads.
Der laves kys og kør ved begge hoveddøre.

Der er ved at blive lavet program til indvielse d. 20. og
21. maj.(Er i praksis på plads, men der er foretaget
mindre justeringer ift første udkast).
Så snart det er færdigt, offentliggøres det via intra.
Der arbejdes på et foredrag med Chris McDonald
(Folkeoplysningen) Da Sophieskolen lægger lokaler til, er
vi blevet tilbudt, at personalet kan deltage.
Jan undersøger regler ift. brandmyndigheder/antal
deltagere.

5. Eventuelt

6. Personsager

10

Alle
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

5

