Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag d.
4. november 2015

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Fjordvej

Fraværende: Anita, Allan

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

Lene

2. Siden sidst

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

*Elevråd

Tid

Referat

20

* Formand

*AMO/MED

Beskrivelse

- Vedhæftet til dagen i dag er tilbagemelding vedr.
politiske mål om innovation og iværksætteri, det
omgivne samfund og den åbne skole. Der er i
tilbagemeldingen indskrevet de forskellige initiativer, der
er i gang på skolen. Udfordringen bliver umiddelbart at
måle på de igangværende ting – det er svære ting at
måle på. Vi mangler en snak omkring effektmåling på
vores igangværende projekter.
-Dato for indvielse af Sophieskolen – Det bliver d. 20/52016 kl. 11.00 med uv. Minister, kommunaldirektør,
borgmester mv.. Dagen kunne fortætte med åbent hus
hele dagen og slutter med en fest? (Inddrage hele byen,
forældre, alle til en fælles dag – for vores fælles skole).
-Status for byggeri – alt det kører som det skal. Det der
trækker ud er udearealet, som tager noget tid at
etablere.
-Info om ledelsessituationen. Når Lene går på barsel vil
flere tage arbejdsopgaver på sig. Bo G. påtager sig nogle
af opgaverne og Connie nogle andre. Der er sat vikar på
for BGU i hans matematiktimer, han fortsætter med at
varetage sin fysik/kemi. Christian overtager SB møderne,
og BGU overdragerr sin TR-rolle til en anden.
-Planlægningen af flytteprocessen starter på mandag i
ledelsesregi og d. 17/11-2015 sammen med
medarbejderne.
-Vores samarbejde med ældresagen er nu startet op, tre
forskellige steder i huset. På 5. årgang er der etableret et
samarbejde med en engelsk dame, der pt. planlægger et
forløb med engelsklæreren, som skal starte op efter jul. I
SFO kommer der en ældre dame der laver forskellige
kreative ting. I udskolingen skal der starte en ældre til at
arbejde med historie.
-Vi har indskrivningsmøde d.12/11-2015, det afholdes på
Sophieskolen. Det kommer i avisen og bliver lagt på
Facebook. SB tilbyder deres hjælp – idé at der ligeledes
kommer elever der viser rundt.
-Ingen bemærkninger
-Der er talt om skolefest, hvor der er et ønske om at
rykke skolefesten indenfor, især grundet årstiden. Ønske
om at tidspunktet kunne være til kl. 22, så de store fik en

time eller mere for sig selv.
-Der er blevet talt om sikker skoletrafik.
-STT fungerer ikke, når der er STT med lærerne fra 10.
årgang. (Der mangler voksne – det tages op på 6-9).

* Andre

3. Lektier

Ledelse

10

4. Evaluering af
skolefest

Alle

15

5. Trafik Sophieskolen

Ledelse

10

6. Drøftelse om
kommende skoleår

Alle

40

7. Kommende
punkter

Alle

5

8. Eventuelt

Alle

9. Personsager

10
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

5

-Sendt ud sammen med dagsorden. Der er forskellige
kommentarer og ønsker om definition af træning og
lektier. Målet med dette skriv er at højne
ambitionsniveauet for alle elever.
-Rykkes til næste gang
-Hvordan har dette års skolefest forløbet?
-Hvilke tanker har vi gjort os om næste års?
-Rykkes til næste gang
-Info om sidste møde omkring ”sikre skoleveje”
-Næste skridt
-Der bliver udarbejdet et spørgeskema der skærper
nysgerrigheden omkring hvordan vi får forældrene mere
aktive i skoledelen.
- Det besluttes at SB holder fokus på ”hvordan vi får flere
forældre engageret i skoledelen” og ”hvordan får vi
undervisningsparate elever fra morgenstunden af”? Der
nedsættes en arbejdsgruppe, Marianne indkalder til
gruppemøde. (Jan, Michael, Marianne, René).
-Snak om evaluering på kvantitative tiltag i skoledelen.
-Trafik
-Evaluering af skolefest
-Opmærksomhed på hvordan vi ”sælger” vores 10.
klassescenter, om den er så god som den kan være.
-Kunne man lave en procedure der sikre at
elever/forældre er informeret om nyankomne?

