Skjoldenæsvej 70
4174 Jystrup
57 62 73 37
www.soeholmskolen.dk

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 16/12-2020, kl. 17.00-18.30
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Mads, Trine, Louise, Marianne, Malte, Lise-Lotte, Anita, Ann
og Flemming
Fraværende: Anett
Tid
Referat
Formidling

Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Estimere
t tid til
punktet

Opsummering af orienteringen/drøftelsen,
konklusion på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

1.

Godkendelse af dagsorden
(B)

17.00
5 min.

Punkt 3 udgår

2.

Godkendelse af referat (B)

17.05
5 min

Godkendt

3.

Orientering fra Elevrådet

17.10
10 min

Elevrådsmødet har været aflyst grundet
corona.

4.

Kort orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

17.20
20 min

- Opgaveliste gennemgang
- Ventilation
- Skolegård
- Indskrivning af nye elever
- Generel status for skolen
Nye ansigter på skolen: Daniel er 2.
årsstuderende og skal være i SFO1 + bhkl
frem til udgangen af maj. Pernille er ansat
som pædagog i SFO1 og hun kan bl.a.
bidrage med noget musik, og Mathilde er
ansat som pædagogmedhjælper i SFO1 og
kan bidrage med noget bevægelse. Fra 1.
januar er Simone ansat som støtte i vores 3.
klasse - hun er lærerstuderende.
Der er blevet tegnet op på p-pladsen.
Ventilationsindækningen ift Airmasters er
snart gjort færdigt. Vi har i den forbindelse
fået bevilget storskærme til alle klasser.
Der er indkøbt klassesæt af computere til
mellemtrinet, men de bliver desværre først
leveret i slut januar. Desuden er der bestilt
nye pc’er til lærerne og Ipads til
sfo-personale.
Der er endnu ikke lavet klassesæt med Ipads
til klasserne, grundet Flemmings fravær.
Der er kommet nyt rengøringspersonale.
Der har været elevfordeling og vi lander på
19 børn, der starter hos os. Vi har lavet
opsøgende arbejde ift de tre der har fravalgt
Søholmskolen. Vi er ikke fravalgt grundet
dårlig erfaring med/historie om
Søholmskolen. Ud af de 19 børn er der tre
fra andre skoledistrikter.
Friluftsrådet har bevilget 40.000,- til et
udeværksted.

Til hvem, af
hvem og
hvordan?
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Det voksende børnetal i Jystrup har været
vendt politisk, da børnehuset har oplevet at
være nødsaget til at sige nej til at tage flere
børn ind. Det er nu besluttet på BUUmøde at
vi derfor skal tænke flere tanker om at
etablere en børnehavegruppe i nuværende
SFO2 og SFO2 skal installeres på
undervisningsgangen. Man kan lære om
sagen på:
https://ringsted.dk/dagsorden/boerne-og-und
ervisningsudvalget-14-12-2020-0
Denne løsning er den kortsigtede løsning.
Juleteater med 3. klasse bliver i år lavet som
julefilm, som bliver vist i klasserne fredag
inden juleferie. Det gælder også luciaoptoget
lavet af 2. klasse som er blevet filmet.
Flemming undersøger om links kan/skal
gøres offentlige.
Coronastatus: Ingen hjemsendte smittede
lige nu. Kun Flemming og Maj-britt har været
smittede. Alle klasser undervises hver for
sig. Der er egne indgange og toiletter.
Der er lidt forskel på hvordan 5. og 6. klasse
oplever at blive fjernundervist - det er vi nu
blevet gjort opmærksom på og følger op,
særligt hvis fjernundervisningen fortsætter
efter jul. Det er vigtigt at eleverne tjekker ind,
og har noget fælles og har en oplevelse af at
dagen har en struktur og en variation.
Det forventes at vi i 2021 får en øget udgift til
visitation til specialtilbud.
5.

Mobbepolitik (D)

17.40
15 min

6.

Kontaktforældre (D)

17.55
15 min

Henvendelse fra forældre til skolen, og vi skal
tage stilling til hvad vores politik er da den vi har
er af ældre dato.
Den skal indeholde flere detaljer, hvad
karakteriseres som mobning, og hvordan
forankres mobbepolitikken hos forældre men også
hos børnene.
Vi kan finde en mobbepolitik fra 2013, og der
findes muligvis én fra medio 2018.
Udvalg nedsat: Mads, Lise-Lotte, Marianne og
Flemming
Udvalget laver udkast til næste møde. Vigtigt at
udkastet også kvalificeres i personalegruppen.
Hvad er status og hvad gør vi for at holde disse til
ilden?
Det er længe siden der har været afholdt møde
med kontaktforældrene. Som skolebestyrelse er vi
forpligtet på at afholde et samarbejdsmøde. Vi
skal indkalde til et møde i foråret (når vi kan
samle flere end nu). Punktet skal på
bestyrelsesmødet i marts.
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7.

8.

Drøftelse af skolens interne
budget til næste år (D)

Eventuelt

18.10
15 min

18.25
5 min

Oplæg fra skoleleder omkring budget

BMR vist og gennemgået kort. Vi går ud af
året samlet set med et et plus i år skoledelen har et underskud fortsat men har
barberet ca. 400.000,- af underskuddet.
Skoledelen kommer til at starte 2021 med et
underskud på ca. 350.000,- Og SFOen går
ud med et stort overskud, som vil kunne
dække noget af det underskud der betales af
på på den 4-årige tilbagebetalingsplan.
Det elevbaserede budget gennemgået for
2020, og forslag til 2021. Som bestyrelse kan
man være med til at prioritere om pengene
(ca. kr. 320.000,-).
Dette budget bliver brugt som rettesnor - når
der kommer efterspørgsler som ikke lige er i
tråd med det planlagte budget, så vil der
blive vurderet ift den konkrete sag.
SSP laver forskellige indsatser i klasser i
Ringsted kommune. Ledelsen skal samle op
på om SSP har været ude på Søholmskolen.
Ann undersøger og formidler til klasseteams.
I oktober har vi fået besked om at de ikke
kom ud til Søholmskolen resten af året.
Husk skoleforumsmøde den 6. januar
18.30-21.30 (afholdes online). Tilmeld jer til
Flemming senest 3. januar.

