Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d.
15/8-2017 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende: Thomas, de 2 nye
elevrådsrepræsentanter.

Ansvarlig

1. Protokol

Beskrivelse

Tid

Referat
-Godkendt
-Skolebestyrelsen skal konstitueres, da det er det første
SB møde efter sommerferien. Der er enighed om at
Marianne fortsætter som formand, og René som
næstformand. Paw vil gerne være med på sidelinien.
-Det er samtidig valgår og der er valg til foråret til
skoleåret 2018/2019.

2. Siden sidst

-Opfølgning på læserbrevet – haltider. Sophieskolen
blev dagen efter inviteret til et møde, har fået
tilbudt en del haltider, men flere af de haltider
ligger sent om eftermiddagen, hvor vi desværre ikke
kan benytte dem. Ledelsen er stadig i dialog med
hallerne, i håb om at det fremadrettet bliver bedre,
både i indeværende skoleår og i kommende.
-Fordeling af kontaktvoksne på hver årgang, så alle
forældremøder har en repræsentant fra SB.

* Formand

* Ledelse

Marianne

0.årgang - René
1.årgang - Paw
2.årgang – Lars N.
3.årgang - Morten
4.årgang – Lars J.
5. årgang - Marianne
6. årgang – Lars J.
7.årgang - René
8.årgang - Marianne
9. årgang - Paw
Lille UC - Morten
UC 69 - Morten
MOF – Marianne

Ledelsen

-Skolestart – det har været en god start. Vi har haft
stort set alle eleverne til opstart i fredags, og det
har været dejligt at starte en fredag.
-Vi har haft få ændringer i vores medarbejderstab
inden sommerferien, men noget vi har kunnet gøre
imødekomme inden vi gik på sommerferie – så der
har været styr på det fra starten start.

-Vores ude arealer og sol afskærmninger i lokalerne
er stadig vores udfordring.
-KUP (kompetenceudvikling i praksis) er opstartet
internt i huset – hvor der er lavet par på tværs i hele
huset, hvor vores medarbejdere hver især har noget
de gerne vi have sparring på, som de samarbejder
med en makker om. Derudover er KUP
medarbejderne i de første fem uger tilknyttet 3.
årgang.
-De gyldne 8 er vores indsatsområde i år – fælles for
alle til forældremøder, på årgangen, i klasserne. De
bliver lagt på hjemmesiden.
-Det har været en god sommer i SFO, med mange
aktiviteter og med fokus på hvordan vi
kommunikere det ud af huset. Vi har haft mange
børn – næsten dobbelt så mange som vi plejer hen
over sommeren.
*AMO/MED
-Der er blevet lavet vedtægter for elevrådet.
-Der er valgt ny formand og næstformand.
-Der er oprettet to tovholdere, BGU for 6-9 og THO
for 0-5. Der bliver lavet en møderække, som ligger i
forbindelse med vores SB møderne. Der bliver både
fælles og adskilte møder.
-Vedtægterne vedhæftes som bilag.

*Elevråd
* Andre
3. Skøvkøkkenet

-Rykkes til næste møde.
-

Jax

4. Årshjul

-Der er lidt ændringer – en ny møderække kommer
med referatet.

5. Møderække
6. Punkter til
næste møde

Alle

Åben

8. Eventuelt

Alle

Åben

-Skovkøkkenet
-Input til forældreengagement i kommende skoleår
-Buskørsel til Systofte
-Cafémøde d. 25/8 kl. 14-16 – René, Marianne og
Lars J. René laver kaffe.
-Lars J. deltager ikke i sep. mødet.
-Der er aftalt at Charlotte Rasmussen kommer d.
29/8-2017 kl. 19.00 – Sund for sjov. Jax tager
kontakt til Skovkøkkenet for aftensmad og reklame

for arrangementet.
-Trafik – der er bestilt optegning på vejen, dog er
det ikke kommet endnu. Marianne tager kontakt til
vej og park også.
-Busserne til Systofte er bestilt til samme tid som
sidste år – hvilket er problematisk for vores
udskoling, da eleverne skal gå 5-10 minutter før
undervisningen slutter. Det laver vi opfølgning på til
næste SB møde.
-Hvornår kommer vi til at hedde Sophieskolen på
intra??? –Ingen ved det.
-Solcellerne på toppen af taget – hvornår kommer
de i brug? – Man forventer at de bliver koblet til, til
oktober.

9. Personsager
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