Dagsorden af skolebestyrelsesmøde mandag
d. 6/11-2017 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende:

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat

1. Protokol
2. Siden sidst

* Formand

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

*AMO/MED

-Marianne har bestilt materiale til forældrerådene – det
er endnu ikke kommet.
-Møde på Sydfalster skole - dialogmøde, hvor der blev
talt om økonomi samt Innovation og det åbne samfund.
-Vælgermøde René, Lars og Bo deltog. Der var generelt
lokalpolitikere der var nysgerrige på hvordan
virkeligheden ser ud. En god aften for alle. Alle ønsker så
stor en decentralisering som muligt, det var nok det
gennemgående for aftenen. Dog med en tanke på at vi
også er et fællesskolevæsen, så vi ikke taber de elever
med særlige behov på gulvet.
-Der er udarbejdet APV, som vi netop har modtaget
resultatet af. Vi har endnu ikke behandlet den i trioen,
men AMRén har set på den sammen. Der er omkring 60%
der har svaret på undersøgelsen.
-Vi har pt. praktikanter på matriklen, som er fordelt godt
i huset. Dem har vi besøg af i fem uger.
-En intern rokader i huset har resulteret i et jobopslag i
vores UC – som netop er netop er sendt ud i verden.
Rene´og Thomas deltager.
-Vi har netop haft besøg af fire fra Ungarn, som har
været på skoleudveksling. De var interesseret i hvordan
man drev dansk skole, både ift. undervisning og ift.
ledelse.
-Intet at bemærke
-Mads Marius en fordragsholder, der laver gode
budskaber, som både er noget der er rettet mod børn og
voksne. www.madsmarius.dk/fordrag

*Elevråd
* Andre

3. Digital dannelse

Marianne/Hel
ene

-Helene mor til Lucia på 3.C deltager i SB mødet, som er
ny på Sophieskolen. Helene og det øvrige forældreråd på
3. årgang har et ønske om at hjælpe vores fælles børn
bedst muligt på vej ift. digital dannelse. Her har Center
for digital pædagogik måske en rolle at skulle spille.

Vores bekymring for at stable et arrangement på benene
er at få trukket forældrene herhen som aktiv medspiller.
Der er en ide at rette tilbuddet mod 05, d. 21/2-2018 –
Jax booker en dato. Hver SB repræsentant tager kontakt
til de givne forældreråd og undersøge hvad der kunne
være deres aktuelle interesse for deres børn. Alle fra 0-5
tager kontakterne/navne med til næste SB møde. Der
laven en arbejdsgruppe af forældre og evt. en fra
ledelsen. Hele og Marianne laver samme et skriv, som
kan benyttes af alle.
-Elevrådet kan drøfte hvilke platforme de benytter pt.,
samt hvad de bruger nettet til.
-SophieNyt kunne bringe en artikel der omhandler Digital
dannelse, for at skabe en opmærksomhed omkring det.
-Kunne en youtuber gøre noget for eleverne? (René) I det
nye skoleblad er der netop en artikel omkring en
Youtuber.
-Hvordan får vi skabt interesse for vores kommende SB
valg?
-Det er vigtigt for os i SB at vi får engageret forældre til at
deltage aktivt i Sophieskolen. Punktet skal på igen til
januar.
-Thomas, Lars J., Lars N. og Marianne laver en
arbejdsgrupper der snakker om hvordan vi skal skabe
opmærksomhed omkring det kommende SB valg.

4. Valg
-Vores budget harmonere sådan som verden ser ud nu.
Vi har budgetteret med et lille merforbrug - Vi har fået
tilført knapt 1,1, som er posteret på henholdsvis vikar
690.000 kr., materialer480.000 kr. og drift og
vedligeholdelse150.000 kr., som dækker hullerne.

5.
Budgetopfølgning
7. Høringssvar
ang. innovation og
det omgivende
samfund
6. Punkter til
næste møde
8. Eventuelt

-Thomas gør opmærksom på, at man som ledelse i BGS
måske kunne gå sammen om at man i stedet for at
modtage refusion på barsel og langtidssygemeldinger.
Ledelse

-Se bilag omkring mål og karaktergennemsnit fra i
sommers.
-Der er udarbejdet et svar, på baggrund af de inputs.

Alle
Alle

Åben

Alle

Åben

-Digital dannelse – forældredeltagere
-Julefrokost i SB d. 5/12 kl. 17.30, hvor vi holder møde en
time og spiser sammen efterfølgende.

-Julegaver til medarbejderne – Marianne undersøger
noget.

9. Personsager

Elevrepræs
entanter
deltager
ikke

