Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d.
16/8-2018 kl. 18.30-20.00
Lokale: Sophieskolen

Punkter
1. Protokol

Fraværende:

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat
-Gennemgået

2. Siden sidst

* Formand

* Ledelse

-Siden sidst har der været konstituering af SB. (formøde
er netop blevet afholdt).
-T.O. Der er sendt en ansøgning til BFU på 3*650.000 kr.
til Charlottes stilling. Den er i første omgang afvist, men
den er på dagsordenen igen i næste uge til møde. Lars
viser et svar fra Simon, med afslag, men også med
hensigt om videre drøftelse i udvalget.
-René har ligeledes sendt en ansøgning til Trygfonden,
som vi afventer svar på medio januar.
-Vi har ændret lidt i konstruktionen i ledelsen, da vi har
inviteret Thomas Andreasen, fra UC ind som
afdelingsleder. Han bliver medansvarlig for 0. årgang og
overgangene fra børnehaven til skolen, samt SFO.
-Charlottes løn betales pt. igennem partnerskabsaftalen
– også efter ønsket fra medarbejderne, da
trivselscoacharbejdet letter dagligdagen enormt for
øvrige medarbejdere.
-Vi er kommet godt fra start sammen med
medarbejderne, men har haft kort tid inden eleverne
startede - travlhed.
-Vi har pt. en langstidssygemelding, og har ansat en
erstatning indtil videre.
-Vi har ligeledes haft en opsigelse i SFO/UC – og vi har
derfor en pæd stilling ude. Derudover har vi valgt at slå
en lærerstilling op også, også til UC grundet voksende
børnetal.
-Vi har startet med 147 elever i 10. klasse – altså 6
klasser – det højeste antal elever nogensinde. Vi får
fortsat kun resurser til 5 klasser.
-Vi har delt vores UC i tre afdelinger/baser, for at give
bedre arbejdsvilkår for eleverne.
-Vi kom ikke igennem karakterkravet, men det var der
andre skoler der gjorde. Derfor modtager vi omkring
600.000 kr. til undervisningsområdet, i aftale med de
øvrige puljeskoler.
-Vi fortsætter med morgenmadscafé i dette skoleår, som
bliver flittigt besøgt af alle årgange.

-Det har været en god sommer i SFO, hvor der har været
masser af gode aktiviteter og mellem 20-100 børn hver
dag. Der har ligeledes været 45 elever med på Vilde
Vulkaner. Samme antal billetter er bestilt til næste
sommer. D. 2/9-2018 er der Grill-aften for forældre og
børn i SFO.
-Der er møde i næste uge omkring AULA for TRIOérne.
-Der er god stemning på skolen og alle er klar til at tage
fat på et nyt skoleår.
-Bliver afholdt en gang om måneden, forinden
skolebestyrelsen, møderækken er sendt ud til alle elever
og lærer.

*AMO/MED
*Elevråd
* Andre

3.Konstituering
4. Møderække

Alle

5. Årshjul (SB
kontakter på
årgange)

Alle

6. Temaer til dette
skoleår

Alle

6. Punkter til
næste møde

Alle

Åben

-Der skal besættes en formand og en næstformand.
Valget er faldet på Thomas som formand og Paw som
næstformand. Tillykke med valget!
-René, Thomas og Lars J. er på valg om to år, Michael,
Lars N., Rascha og Paw er på valg om fire år.
-Det vedhæftede forslag er vedtaget. Der kan evt. lægges
en arbejdslørdag, hvis der er behov for et møde i Januar.
0.årgang – D. 29/8 kl.17 - Thomas
1.årgang – D. 6/9 kl. 17 - René
2.årgang – D. 5/9 kl. 17 - Paw
3.årgang – D. 12/9 kl.17 - Paw
4.årgang – D. 18/9 kl. 17 - Thomas
5.årgang – D. 28/8 kl. 17 - Lars J.
6.årgang – D. 21/8 kl. 17 - Thomas
7.årgang – D. 30/8 kl. 17 - Lars J.
8.årgang – D.11/9 kl. 17 - René
9.årgang – D. 4/9 kl. 17 René
MOF – D. 22/8 kl. 15 – Rascha (Paw)
UC03 – Lars N. – Der afholdes S/H (-SB
forældrerepræsentant).
UC46 – Lars N. – 20/9 kl. 17
UC79 – Lars N. – 6/12 kl. 17
-Mobil / mediepolitik (qua forældre henvendelse fra 3.
årgang)
-Trivsel
-Fremmøde/fravær
-Internationalt samarbejde
-DGI - Profilskoletænkning
-Lars J. og Rascha melder afbud til næste SB møde.
-Drøftelse af tema(er) for dette skoleår
-Vi tager billeder af SB næste gang
-Cafe´møder?
-Lene sender spisesedlen med rundt omkring hvad der
skal siges til forældremøder.

-Status på hallen – aflysninger for nuværende? (Lene)

7. Eventuelt
8. Personsager

Alle

Åben
Elevrepræs
entanter
deltager
ikke

-Jan sørger for brikker til nye medlemmer og til Thomas
-Vi mangler en SB-håndbog og materiale til de nye
medlemmer.
-Der er ikke ajourført intra ift. skolebestyrelsen, og det
fremstår rodet der hvor det ligger på hjemmesiden.
-Vores AKT-vejleder har indkøbt nogle brætspil ind, som
skal være med til styrke samarbejdet.
-Vi ønsker at afholde et førstehjælpskursus for alle vores
medarbejdere – Lars undersøger om det er muligt at gøre
noget.

