Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d.
5/4-2017 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende: Lars J.

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat

1. Protokol
2. Siden sidst

* Formand

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

-Opsamling fra dialogmødet, som blev afholdt her på
Sophieskolen. Det var et meget givtigt dialogmøde, hvor
set-uppet var væsentligt anderledes end tidligere. Der
blev lavet noget kort fælles, og efterfølgende var der små
caféer, som gav et godt udbytte.
-Thomas stiller op til kommunalvalg fra venstre.
-Normering i kommende skoleår (økonomi). Vi har netop
fået vores overblik over vores økonomi til næste skoleår,
det betyder også at vi nu ved hvilken normering vi har til
næste skoleår.10. klasses udfordringer.
-Ny klassedannelse på kommende 5. 6. og 9. årgang. Der
bliver opstartet en proces, hvor eleverne har mulighed
for at ønske 3-5 kammerater. Klasserne vil derefter blive
delt, hvor der både tages fagligt og socialt hensyn. Det
sker i samarbejde med de professionelle, der arbejder
med eleverne i hverdagen. Thomas fortæller at han har
fået henvendelse fra forældre, som er usikre på proccen,
så derfor bør vi igen komme med en udmelding snarest.
-Det bliver i løbet af sommeren lavet nye døre, så kulden
bliver holdt ude.
-Udendørsarealerne – cykelbanen starter også op i den
kommende periode, så det glæder vi os meget til.
-Kloakeringen i og omkring skolen er ligeledes noget der
arbejdes på, da de pt. Ligger for langt i jorden.

*AMO/MED

-Intet nyt
-Intet nyt. Der er usikkerhed omkring demission, hvem
der planlægger mm.. BGU har teten ift. at dele det med
9. årgang og lærerne.

*Elevråd
* Andre

3. Kostprincip

Ledelsen

Åben

-Lars, Marianne og Lene har mødtes for at lave et oplæg
omkring kostprincip, som drøftes i dag.
Vi tænker at princippet skal ud og vende i elev- og
forældrerådene, før de bliver vedtaget – de sendes ud –

tilbagemeldinger kommer til Lene, inden næste SB møde.
-Der deles tanker hertil (bliv inspireret)
http://skole-foraeldre.dk/artikel/elevernes-udvikling-i-skolensfaglige-og-socialef%C3%A6llesskaber?utm_source=Form%C3%A6nd+og+n%C3%
A6stform%C3%A6nd+medlemmer&utm_campaign=4e02981de
1Nyhedsbrev+medlemmer+Februar+2017&utm_medium=email
&utm_term=0_22e5d7c41d-4e02981de1-336172525

-Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Marianne
4. Princip omkring
inklusion

og Lene mødes inden for de næste 14 dage – alle er
inviteret.
Alle

Åben

-Information om hvor langt vi er i processen. Input
modtages.

5.
Antimobbestrategi

-Der har nu været undervisning på næsten alle årgange,
som slutter af med en trivselsundersøgelsen som er
specielt tilrettelagt til Drop Mob.
Ledelsen

Åben

6. Skolefest

Ledelse

Åben

7. Forældre arr.

Ledelsen

Åben

8. Punkter til
næste møde

Alle

Åben

9. Eventuelt

Alle

Åben
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-Der bliver skolefest d. 10/5-2017, kl. 17.30-20.30, i tråd
med vores internationale tema uge.
-Årsberetning/en bod?(Det er her vores principper,
antimobbestrategi mm. Skaber grobund for en god
dialog).
-Input sendes til Marianne, som laver et oplæg.
-Arrangement for forældre til Sophieskolen (Paw).
Charlotte Rasmussen ”Sund for sjov” kunne være et rigtig
godt bud omkring et socialt og fagligt input.
-Paw invitere Chalotte til et møde sammen med os, hvor
vi kan lave et oplæg.
-Kunne man undersøge om skovkøkkenet ville være med
til at lave en månedsmadordning til en fast pris, frem for
at bestille/købe mad fra dag til dag.
-Princip omkring inklusion
-Skovkøkkenets madtilbud – Muligt om fast månedlig
pris.
-Skolefest – endelig aftaler
- Oversættelse af principper?
-Der har været stor forvirring omkring skoleskak og
information herom – til stor frustration for forældrene.
-Der er café møde på fredag kl. 14-16 – Marianne og Paw

deltager. Ledelsen sørger for kaffe.
-Yasmin ønske en forsker til 9. årgang – BGU tager
dialogen.

10. Personsager

Elevrepræse
ntanter
deltager ikke
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