Dagsorden af skolebestyrelsesmøde onsdag
d. 6/9-2017 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende: Jax, Bo, Lars J

Ansvarlig

1. Protokol

Beskrivelse

Tid

Referat
-Vedtaget

2. Siden sidst

* Formand

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

-De fleste SB medlemmer har været til forældremøder.
-Inputs fra forældre - 1. årgangs forældre havde et ønske
om gruppering af cykelstativer. De små bliver presset af
de store og tør ikke tage deres cykler, når de har fri. Der
er måske et ekstra pres på stativerne fordi
gymnasieeleverne glemmer at bruge deres egne.
Andre forældre havde stadig bekymret for trafikken. Der
mangler b.la. gadelys fra Hotel Falster til skolen.
-Der er afholdt forældrecafe´ - det er ikke fordi der
kommer så mange, men det er gerne de samme der
kommer forbi. Trafik er fortsat et samtaleemne, der er
mange der også har et ønske om at få en (Flere)
mikroovn sat op. Der var også en kvinde forbi, som
ønsker at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet til næste år.
-Sund for sjov, fordrag med Charlotte Rasmussen var
super godt. Der var lavet masser af lækker mad, der kom
desværre ikke mange mennesker, hvilket var super
ærgerlig. (tilbagemeldingen fra forældrene har været at
de har hørt nok om madpakker).
-Cykeldag d. 31/8-2017 – det var en travl dag for Bent –
og de små elever opdagede næsten ikke at det var en
betjent. Paw vil gerne kontakte en cykelsmed, som
måske kan bistå ved tjek og derfor kan betjenten
koncentrere sig om noget andet.
-Opfølgning på trafik. – Vi har haft besøg af Bent Betjent,
som har lavet rigtig gode anbefalinger til at forbedre
trafikken ude på P-pladsen.
-Hallen – vi har fået en opringning og lovning på at
processen omkring fordeling bliver anderledes i
kommende år, inden tiderne deles.
-Penge til blæseinstrumenter – det koster omkring
200.000 kr. SB er enig i at der skal indkøbes materialer til
undervisningen, dog er det væsentligt at undersøge om
vi kan søge fonde til det.
-Kommende aktiviteter (sønderborg 7. årg, berlin d. 25/9,
Litaun d. 22/9 og camp hjemme. 13 ude og 13 hjemme).

-Buskørsel til/fra Systofte – det er fikset.

*AMO/MED

*Elevråd

-Der er MED-udvalgsmøde i morgen, hvor man
også skal arbejde med
-Der kommer en psykisk APV der bliver lavet inden
for de kommende uger – uge 40. Denne er anonym.
-Hans er i gang med at lave skema til fysisk APV
også, som bliver meget omfattende.
-Cecilie og Camilla har haft elevrådsmøde hvor man
har talt om at man sidder meget dårligt i fysik/kemi
– der er et ønske om puder til ryggen som man kan
bruge.
-8. og 9. vil gerne have køleskabe – vi har tidligere
lovet det – det følger vi op på.
-Der har været usikkerhed omkring om man må
have muslibar med.
-Der er et stort ønske om at bevægelsen bliver
overholdt – så alle får de 27 minutters bevægelse
om dagen. Det er altid de samme voksne der
tilbyder eleverne bevægelse.
-Der er hår i maden i boden, damerne er lidt sure.
-Der et ønske om at man både arbejder mere
sammen med de andre i årgangen og andre
årgange.
-Der er ikke så mange der forlader skolen i
pauserne, der er dog stadig nogen der handler mad
i byen – fordi de mener at det er for dyrt i boden.
-Der er utilfredshed med at vandautomaterne ikke
virker i 6-9 – men det er desværre fordi

* Andre

3. Høringssvar

-Ændringer af styrelsesvedtægterne (bilag
vedhæftet).
-SB – Marianne samler de inputs der er kommet og
sender det til Lene.
-Der laves høringssvar i MED i morgen.
-Der er vedtaget arbejdsdag d. 30/9-2017 kl. 8-12
på Sophieskolen

4. Årshjul
5. Inputs til
forælderarr. I
kommende
skoleår.

-Der er lidt ændringer – en ny møderække kommer
med referatet.
-Ønske om at vi inddrager vores forældre i DGI –

udvider konceptet – og måske arr. en åben
pentagon aften eller aftner?
-Forslag om at faciliteter noget e-sports arr.
-Forslag om at spørge forældrerådene om hvad der
kunne være interessant.
-Forslag om at vi laver en kulturel indsats, så det
blev en to-sprogs indsats. (vedtaget som
indsatsområde – hvem kan inspirere os?) Vi prøver
at sende noget baggrundsinformation til
inspiration og en invitation til dagen.

6. Punkter til
næste møde

Alle

Åben

8. Eventuelt

Alle

Åben
Elevrepr
æsenta
nter
deltager
ikke

9. Personsager

-Skovkøkknet
-Revurdering af principper – Mariuanne følger op
-Budgetopfølgning
-Trafik
-Medarbejdernes dag d. 5/10-2017. Marianne laver
et skriv ud.
-Der er stadig problemer med at der ikke er rent på
toiletterne – det er så stor en udfordring så der er
flere børn der holder sig og får ondt i maven.

