Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag
d. 17/8-2016 kl. 18.30-20.30
Lokale: Sophieskolen

Punkter

Fraværende:

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat

1. Protokol
2. Siden sidst
* Formand

15

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

-Michael har valgt at træde ud af skolebestyrelsen og har
derfor sidste dag i dag. Deres familie har valgt at flytte
deres søn til en privat skole for videre skoleforløb.
-Lige før sommerferien, sagde to af vores medarbejdere
op. En til fordel for en flytning og en anden for
drømmejobbet. I den forbindelse valgt vi at kontakte to
uddannet lærer, der tidligere har søgt job i Guldborgsund
kommune, til at varetage timerne til at starte med.
Stillingerne vil blive slået op i nærmeste fremtid.
-Derudover har Daniel Kappel barsel de næste 3-4
måneder, hvor vi har valgt at ansætte Lars til at varetage
undervisningen i den periode. Lars er nyuddannet lærer.
-Arealet omkring skolen havde vi håbet var færdigt til
skolestart, men det er dog ikke lykkes helt. Foran skolen
mangler der noget coathing på granitten. Bagved skolen
mangler der asfalt og andre ting som vi venter på
kommer i orden.
-Der mangler at blive lavet en folder med sikre trafikveje
til skole. Der er ligeledes mangelfuld skiltning omkring
indkørslen, der skal gøre opmærksom på at der er
cyklister i begge retninger.
-Skoleåret startede med at alt pædagogisk personale i
Guldborgsund kommune var samlet til et fælles kursus
med James Nottingham, der inspirere med fokus på
progression for den enkelte elev.
-Der er kommet praksisvejledere i skolen. De er allerede
startet her, pt. har vi besøg af to dygtige vejledere der
arbejder sammen med vores udskoling.
-Vores valgfagsordning i vores udskoling er en
kombination med vores egen undervisning og den
undervisning som ungdomsskolen tilbyder. Derudover er
der et samarbejde med CELF omkring noget IT
undervisning.
-Samarbejdet med Musikskolen fortsætter, hvor de
varetager det meste af vores musikundervisning,
indskolingen vil fysisk være på Sophieskolen og

udskolingen på Musikskolen.
-Derudover er vi opstartet vores vision om
talentudvikling, hvor vi har seks elever der vil modtage
undervisning af Musikskolen midt på skoledagen – alt
sammen i samarbejde med forældrene.
-Morgenmadsprojektet igennem ”Hjernemad” bliver
startet op i dette skoleår, hvor vi får økonomisk støtte til
at tilbyde vores elever morgenmad – tiltænkt de elever
der ikke har mulighed for at få mad hjemme om
morgenen.
-I dette nu, hvor alle er mødt ind, sker der en kultur
dannelse på skolen - hvordan virker skolen og hvordan vil
vi gerne have den til at virke? - vi mener at vi er kommet
godt i gang.
-Vi er meget presset på computer og IT-hjælpemidler
generelt, vi har sidste skoleår måtte udfase en masse
maskiner der er blevet forældede, og vi mangler derfor
omkring 100 maskiner. Vi er pt. ved at undersøge
mulighederne for indkøb og økonomien bag.
-Daniel Edvardsen fra SFO starter uddannelse og er væk
det kommende skoleår, hvor vi vil få en erstatnings
medarbejder i rotation.

*AMO/MED
-Elevrådet er i gang med at finde nye repræsentanter for
alle årgange. Der bliver formentlig to elevråd, de store og
små, hvor de store vil deltage i de smås møder og tage
deres input med videre.

*Elevråd
* Andre

3. DropMob

4. Årshjul

Marianne

20

-Red barnet har afsat midler til at hjælpe SB i landet til, at
støtte op omkring skolers mobbe strategier – hvor
Marianne har meldt Sophieskolen til et kursus, som kan
danne inspiration for vores kommende mobbepolitik.
Forløbet varer to timer.
-Datoer for SB møderne ruller over dagene i ugen. Lene
laver en møderække og sender med ud med referatet.
-Deltagelse i forældremøder:
0.årgang Morten
1.årgang Anita
2.årgang Morten
3.årgang Morten
4.årgang Marianne
5. årgang Anita
6. årgang Rene
7.årgang Marianne
8.årgang Marianne
9. årgang Rene

5. Læsning
kl. 19.00
6. Opfølgning på
inspirationsaften

60

HPJ

10

7. Punkter til
næste møde
5. Eventuelt
6. Personsager

5
5

Alle
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

5

-Lene sender inspiration ud omkring hvad der kunne
være godt at sige fra SB, som er fælles for alle
repræsentanter til forældremøderne.
-Forældrecafé afholdes første gang fredag d. 9/9-2016 kl.
14-16.
-Suppleantvalg til SB vil blive foretaget i forbindelse med
næste SB møde, kl. 19.
-Hanne Pia deltager for at fortælle om sin funktion som
læsevejleder på Sophieskolen.
-Der er udarbejdet en handleplan for læsning og
stavning, som er meget håndgribelig og der findes noget
man som lærer kan slå op i og tage udgangspunkt i i
hverdagen.
-Vi har en test handleplan, som ligeledes er opdelt efter
hver årgang. ( Sidste år er der implementeret nyt test
materiale). Vi tester ikke for at teste, men tester fordi der
giver mening og giver god evaluering, som vi kan bruge til
noget efterfølgende.
-Derudover er der udarbejdet en handleplan for elever
med læsevanskeligheder, generelle som ordblinde. Der
er ligeledes individuelle handleplaner for vores ordblinde
elever, som udarbejdes i samarbejde med forældrene.
-Der er et ønske fra SB om, at Sophieskolens
handleplaner bliver tilgængeligt læsemateriale på vores
hjemmeside også.
Rykkes til næste møde.
- Princip for lektier
- Punkter vi gerne vil have på i løbet af året.
- Der udarbejdes et årshjul – hvor vi har de faste
ting lagt ind.

