Dagsorden af skolebestyrelsesmøde torsdag
d. 12/10-2017 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende: Morten, Camilla, Hans

Ansvarlig

1. Protokol

Beskrivelse

Tid Referat
-Vedtaget

2. Siden sidst

* Formand

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

-I lørdags var der arbejdsdag i SB, der
omhandlede om integration af kulturelle
forskelle. Her kom Alexandra på besøg og
havde et utrolig godt oplæg ift. dette område.
Det er en enorm opgave skolen har med disse
familier, men vi fik nogle gode anbefalinger
med, som vi kan bruge i hverdagen. (Referatet
fra dagen bliver sendt med på dagens referat).
-I forbindelse med kommende kommunalvalg,
er der valgmøde d. 26/10 på Hotel Falster.
-Dialogmøde d. 25/10 kl. 17.30-20.00 på
Sydfalster skole – med deltagelse af to fra
skolebestyrelsen, udover ledelsen. (Marianne
og Paw deltager).
-En forælder fra 3. årgang har henvendt sig til
Marianne, med et ønske om at der kunne
holdes et oplæg omkring Digital dannelse. SB
vil meget gerne bakke det op. Hver SB
repræsentant kontakter alle forældrerådene
med materiale herom og forhører sig om det
er noget der kunne være opbakning omkring.
-I tirsdags var der Halloween fest på 3. årgang
– en kæmpe succes og dejlig,t at skolen kan
bruges til hele livet.
-Vores vicecenterchef, Morten Mygin, er
blevet afskediget fra forvaltningen.
-Væsentligt at vi husker, hvad vi mailer
omkring, når vi mailer til hele SB kæden
sammen. Det er vigtigt at vi ikke referer til
personsager.
-Trafik: Der vil i næste uge blive skiftet asfalt
under basket kurvene. Trafikken om
morgenen er blevet bedre efter det ikke er
tilladt at dreje til venstre om morgenen om
eftermiddagen. Marianne, René og Paw
trækker i de gule veste mandag d. 23/10 kl.
7.30.
-I forbindelse med karakterløft i udskolingen
har Jan været til konference i Stege, hvor der
var inputs ift. hvordan man kan arbejde med
at hæve skolens karaktergennemsnit. Vi har
d.d indskrevet 10 nye elever på 9. årgang –

siden sommerferien. – Dette har naturligvis
indflydelse på vores mulighed for at opnå
vores ønskede resultater.
-Medarbejdernes dag blev fejret d. 5/10 – vi
havde gjort hvad vi kunne for at hædre det
store stykke arbejde alle vores medarbejdere
gør hver dag.
-Der er netop i gang med at blive lavet psykisk
APV og der kommer også en fysisk udredning
over huset.
-D. 15/3-2017 er der fælles pæd. dag – mere
information kommer senere.
-Der har i år været afholdt ”Bag for en sag” –
der i år tjent 6000 kr. til Børnetelefonen. En
kæmpe succes.
-Der er lavet et høringssvar.
-Der har været enormt travlt igennem den
kommende tid blandt medarbejderne – dette
skyldes både Meebook, men også en del
statusudtalelser til socialforvaltningen. Alle er
klar til efterårsferie.
-Der har været besøg af Søren fra KUP.
-Nogle elever mente, at der ikke var nok salat i
salatbaren, og at priserne er stigende.
-Det er stadig ikke alle vandautomaterne der
virker.
-Skoleavisen er blevet drøftet.
-Eleverne i 05 ønsker et halvtag, en
rutchebane, fortæller at der er meget vådt på
vores udeområder.
-Der er meget utilfredshed omkring
toiletterne.
-Den ene branddør på 1. sal kan man ikke
åbne.

*AMO/MED

*Elevråd
* Andre
3. Skovkøkkenet

4. Revurdering af
principper
5.
Budgetopfølgning
6. Punkter til
næste møde

-Der er talt om priser og portionsstørrelser
med Skovkøkkenet.
-Marianne har kigget vores principper
igennem og sammenholdt dem med, hvad vi
skal have, sammenlignet med Skole og
Forældres anbefalinger. Vi har hvad vi skal
have.

Jax

-Vi skal være opmærksomme på at Intra
indgår i vores principper, og de skal ændres til
næste år, hvor det ikke længere er aktuelt.
Marianne

-Rykkes til næste møde
Ledelse

Alle

Åben

-Hvordan får vi skabt interesse for vores
kommende valg.
-Innovation og det omgivne samfund -

8. Eventuelt
9. Personsager

Alle

Åben
Elevrepræsentanter
deltager ikke

høringssvar.
-Opfølgning på Digital dannelse
-Marianne bestiller endnu engang klassesæt
til forældrene fra Skole og forældre – det
handler om arbejdet i forældrerådene.
-Morgencafé er fortsat en stor succes. Der er
mellem 80-100 elever igennem hver dag.
-Der er en forespørgsel på, om vi i ledelsen har
afvist en specifik familie fra Idestrup
privatskole, da det er blevet skrevet ud på
facebook. Det er dog ikke noget vi har
kendskab til umiddelbart.
-8.-10. klasserne er ved at arrangere et
valg/debatmøde med lokale politikere.

