Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d.
10/1-2018 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende: Bo, Lars J.

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat

1. Protokol
2. Siden sidst
- Sidste cafémøde – blev aflyst. Marianne har lavet et
rul/oversigt over dage og deltager.
Torsdag d. 25.1 kl. 15 – 17
Fredag d. 23.2. kl. 14 – 16
Onsdag d. 21.3 kl. 15 – 17
Fredag d. 20.4. kl. 14 – 16
Tirsdag d. 15.5 kl. 15 – 17
Fredag d. 22.6 kl. 14 – 16 (god sommerferie)

* Formand

Marianne

-Der har været forældre henvendelser ang.
skolefotografering, med utilfredshed. Der er indhentet
tilbud fra Anitas Fotoshop – der er enighed om at der skal
hentes endnu et tilbud, fra en anden udbyder.
- Der har været henvendelse på om det er muligt at lukke
Kys & Kør af, da der ikke bliver taget hensyn til elevernes
sikkerhed. Der parkeres fortsat, der hvor man ikke må.
- Der er udarbejdet en tidsplan for SB valg, som skal
afholdes i maj måned – man skal have stemt inden d. 2/5
inden kl. 18.00.
- Der er endnu ikke lavet en arbejdsgruppe omkring
Digital dannelse, da der kun er to forældre der har budt
ind. Vi aftaler at der skal foreligge tilmeldinger via intra,
så vi ved om vi skal gennemføre eller ej. Vi gennemfører,
hvis der er 50 elever repræsenteret til tilmeldingen.
Helene laver et opslag, som kan være med til at
udsmykke skolen.
- Mht. Guldborsundhallerne har Marianne talt med
Charistian Barding. Thomas har været i kontakt med
Janne Hansen, som anbefalede at vi gik direkte til avisen,
med at de private skoler blev forfordelt frem for
folkeskolerne. Morten har kontaktet Simon Hansen,
formand for børne og ungeudvalget, som er opmærksom

på problematikken. Marianne kontakter Simon, Martin
og John, med henblik på et dialogmøde omkring haltid.

* Ledelse

- Skolefoto – skal vi evt. skifte udbyder?
- Forårsbørn – status. Vi får tre klasser d. 1. april og vi
glæder os meget til at modtage alle vores nye
samarbejdspartnere. SB vil gerne deltage d. 1/3 kl. 17-19.
- Informationsmøde i hallen d. 8/2-2018 – Thomas og
Lene deltager. SB mødet flyttes derfor til d. 5/2-2018.
-Tilbagemelding på opfølgende spørgsmål til APVén. De
er kommet ind og er blevet samlet og bliver talt om i
Trioen i morgen.

Ledelsen

*AMO/MED
- Tilbagemelding fra elevråd (bl.a. digital dannelse). Der
har ikke været afholdt elevrådsmøder - ? BGU/JAX følger
op og aftaler nyt møde.

*Elevråd

-Lars spørger hvornår der bliver lavet stationært hegn ud
mod Skov allén. De voksne er særlige opmærksomme
-Se under formand.

* Andre
3. Digital dannelse

Marianne

4. Kvalitetsrapport

Alle

5. Punkter til
næste møde

Alle

Åben

6. Eventuelt

Alle

Åben
Elevrepræs
entanter
deltager
ikke

6. Personsager

-Der laves et udkast til en udtalelse, som sendes til SB og
derefter
-Opfølgning på fotoudbyder.
-Opfølgning på digital dannelse.
-Opfølgning på SB valg
-Økonomi (Connie)
-Princip omkring støtte til indsamling af midler til
forskellige formål.
-En frustreret forældre har henvendt sig ang. smat på
skolens område. Det har vi forståelse for – men har
meget svært ved at ændre vores rammer pt.

