Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.
12/6-2017 kl. 17.30-18.30 – spisning efter
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende: Charlotte

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat

1. Protokol
2. Siden sidst

* Formand

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

*AMO/MED

-Evaluering af skolefesten: Der var i SB boden
mange forældre forbi, som roste denne store fest,
som mange synes var et rigtigt godt arrangement.
-Forslag om at afholde forældrecafé d. 22/6-2017.
-Vi har pt. to ansøgninger ude. Vedkommende som
vi havde ansat, sprang desværre fra. Vi har
afsattelsessamtaler mandag d. 19/6 fra kl. 16, hvor
vi har et stort ønske om nogen deltager. (René
deltager).
-Vi har en stor udfordring ift. haltider i kommende
skoleår. Vi kan ikke få de positioner som vi har brug
for i Nyk. F hallen, 29,5 undervisningstimer. Det
betyder at vi igennem en måned har været i dialog
med det øvrige system, ovenover os, dog er det ikke
lykkes os at komme igennem. Vi har derfor en stor
udfordring ift. at lave skemaer, da det er vores
haltider der danner grundlag for resten af vores
-Næste skoleår påtænker vi at ansætte en
trivselscoach. Dette gøres for at højne trivselen
både hos elever og hos vores medarbejdere. Det
bliver foreløbig en prøveperiode på et år. Alle i SB
bakker det nye tiltag op. Derudover skal vi næste
skoleår opstarte familieklasse. Succeskriteriet på
forløbet er bedre trivsel, mindre fravær – kunne der
være andre ting vi kunne måle på? (Det er SB ønske
at vi har alle data på enkelte individer – Vi starter
med at indhente dataen fra dette skoleår, så vi kan
se progression for den enkelte elev).
-Vores cykelbane er nu færdig og bliver inviet
torsdag d 29/6-2017 kl. 15.00. Vi har inviteret SOSU
og Lindeskovskolen at deltage.
-Der er evalueret rygepolitik – Den er evalueret og
man har ikke her på stedet oplevet at det har været

en udfordring.
-Der er set på ny sygefraværspolitik. Det betyder
samtidig at vi har lagt vikardækning ind i ledelsen,
og det ikke længere vil være to medarbejdere der
varetager vikardækningen som nu.
-Der skal laves en ny APV, som er med på vej.
-Der har været afholdt elevrådsmøde i dag – der var
dog meget lille fremmøde. Der er ved at blive valgt
nye elevrådsrepræsentanter ude i klasserne. Der vil
blive afholdt valg inden sommerferien, således at
den nye formand og næstformand har mulighed for
at deltage til førstkommende
skolebestyrelsesmøde.

*Elevråd
* Andre

Punktet flyttes til næste møde
-Der er et ønske om at antimobbestrategien bliver
mere operationel i kommende skoleår. Vi udgiver
denne antimobbestartegi for nu og arbejder videre
med det i kommende skoleår.

3. Skøvkøkkenet

4.
Antimobbestrategi

-Vi har haft møde med Campus ift. hvordan vi kan
holde bus sammen. Det betyder at vores 10. klasse
kommer til at gå lidt længere i skole end pt.

5. Trafik busplaner
6. Godkendelse af
kostprincipper

7. Punkter til
næste møde

8. Eventuelt

9. Personsager

-Den er dermed godkendt.
-Årshjul
-Udkast til møderække i næste skoleår
-Skovkøkkenet
Alle

Alle

Åben

Åben
Elevrepr
æsenta
nter

-Hvad er logikken i det bagudbetalte 1,3 mill. – er
det reelt at man år efter år skal
-Det er selvvalgt at JSM har ønsket at være på en
årgang til næste år og ikke to som i år.
-Det er sidste gang vores to elevrødder deltager og
de har ydet et rigtigt flot stykke arbejde.
-Jax sender et revideret program ud til demission,
hvor både eleverne og Marianne er på programmet.
-Vores sygemeldte medarbejder er nu tilbage i fuld
vigør.

deltager
ikke

