Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.
7/2-2017 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende:
Marianne , Paw, Bo, Lene, Charlotte, Maria, Emilie
Ansvarlig

Beskrivelse

1. Protokol

Tid

Referat
Kommer til næste møde

2. Siden sidst
Da Marianne var fraværende fortalte Rene om
forældrecafe. Den bedste indtil nu.
Følgende blev nævnt:
. Manglende lys på Gåbensevej når man kører mod byen
og skal svinge til højre. JAX bringer bekymringen videre.
. Kys & Kør fungerer ikke godt nok – måske SB i gule
veste for at hjælpe i en periode?
. hvordan fungere trafikken i hele Campusområdet?
. Skolepatrulje fungerer den godt nok ved sygdom? Jax
snakker med Thue
. Ideer til hvordan et forældreråd kan fungere – på et SB
dagsordenpunkt. God åbning og mulighed for at udbygge
samarbejdet i og med forældrene i klasserne.
. Opfordring til at når der kommer nye elever at
informere forældrene så der kan tages godt imod de
nyankomne.
. løbehold – super initiativ – måske kunne der indkøbes
løbetrøjer med skolelogo som kunne sælges.

* Formand
Marianne

* Ledelse

. Lene er PT sygemeldt pga af faldulykke
. Der afholdes samtaler torsdag den 9. feb. ang. pædagog
– der var indkommet 130 ansøgninger
.vi afventer med spænding byrådets beslutning om
indskrivning af elever til kommende 0. klasse

Ledelsen

*AMO/MED

Intet

*Elevråd

Stor ros til elevråd for at have deltaget i ”skolevalg 17”

* Andre

3. Kvalitetsrapport

Alle

Åben

. Det blev aftalt at Jax udarbejdede et forslag som blev
rundsendt dagen efter – som der kunne kommenteres
på. Svaret er vedhæftet dette dok.

4. Ny
ressourcetildeling
smodel
5. Opfølgning på
inspirations aften
6. Holdning til
kostpolitik på
Sophieskolen
7. Punkter til
næste møde
8. Eventuelt
9. Personsager

. ressourcemodellen blev gennemgået. Ros for at
modellen er blevet mere enkel – der udarbejdes et svar i
uge 8. Det var især snakken om ”det fælles skolevæsen”
hvor eleverne til autismetilbuddet i Nr. Vedby nu skulle
blive ”betalingsbørn” som var bekymrende. Hvis fokus er
på økonomien ville eleverne måske på sigt få et ringere
tilbud og den gode og dygtige folk i Nr. Vedby forsvinde
fra feltet.
Ledelse

-Vedhæftet er sammenfattet skriv omkring tiltag

Åben

Alle

Udsat til næste gang

Alle

5

Alle
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

5

intet

ingen

