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

Dagsorden og refera il skolebes relsesm de
Dato: 29/04 2019
Tidspunkt: kl. 17.00-19.30
Mødeleder: Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Carsten, Christina, Kathrine, Anett, Marianne, Ann og Flemming, Betina, Nanna-Beth
Fraværende: Peter, Louise
Tid

Referat

Formidling

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

Estimeret tid til
punktet

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

Til hvem, af
hvem og hvordan?

1.

Godkendelse af dagsorden
(B)

17.00
5 min

Punkt 5 dele af punktet udsættes. Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat (B)

5 min

Godkendt

3.

Pause - Mad

17.10
15 min

4.

Principper
(O)

17.25
20 min

5.

Søholmskolensvenner
(B)

17.45
50 min

Gruppen har arbejdet videre på arbejdet
med principper. Vi bliver præsenteret for en
status.
Gruppen har renskrevet principperne baseret
på de tilbagemeldinger der er kommet. Lærernes tilbagemeldinger mangler (Flemming
sender dem). Der er ingen kommentarer til
beskrivelserne.
Principperne kan tages op nogle stykker ad
gangen Carsten sender dem (5 stykker ad
gangen) ud på mail til bestyrelsen og så
sendes kommentarer til Carsten/arbejdsgruppen. Vi drøfter dem på bestyrelsesmøderne inden sommerferien. Herefter kan de blive gennemgået med medarbejderne.
Louise har udarbejdet et forslag til vedtægts
ændringer i forhold til hvad man kan søge
penge til.
Udsættes til næste møde
Flemming og Ann kommer med konkrete
ansøgninger til foreningen.
Ansøgning til Søholmskolens Venner:
Materialer til aktivitet på og i Hvidsø kr.
20.000,- (godkendt)
Ekstra ekskursioner for klasser 7 x kr.
2000,- (godkendt)
Legeredskaber (udendørs/sandkasse) SFO
kr. 3000,- (godkendt)
I alt 37.000,Der skal i vedtægterne skrives ind, hvordan
der formelt ansøges og ovenstående skal
ansøges formelt.
5. klasse ansøger om ekstra midler til
Samsø-turen Flemming og Ann taler med
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klasseteamet.
Skolebestyrelses medlemmer kommer med
ønsker til hvad foreningen kan støtte fremadrettet.
Et ønske om at pengene kommer tilgode til
så mange børn/hele skolen som muligt, og
som børnene har glæde af.
Fremadrettet god idé, at øremærke penge til
hver klasse.
Elevrådet kunne også søge om specifikke
ting.
SFO e ka
ge
e il
jek e fx
forløb med teater, musik, rollespil m.v. hvor
der kommer folk udefra og laver en aktivitet.
Der skal være et matematisk fordelingsprinci ,
alle kla e f
lige gl de af de .
Der kan ansøges SøV frem til bestemt dato
(skrives ind i vedtægterne)
6.

Skolebestyrelsens struktur
(B)(D)

18.35
10 min

7.

Søholmskolens profil
(B)

18.45
30 min

8.

Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

19.15
10 min

Flemming viser den nye struktur på korte og
lange møder
Christina giver en tilbagemelding
Strukturen godkendt.
Christina overtager formandsposten fra starten af næste skoleår.
Særlige kendetegn trækkes ud fra elever,
medarbejdere og skolebestyrelse
Der er kommet tilbagemelding fra elever,
SFO, lærere og bestyrelse de er samlet i et
overblik, hvor Carsten har forsøgt at opsummere i overskrifter også, men teksten
skal stadig bearbejdes.
Carsten sender overblikket rundt på mail
der er fem ark.
Punktet sættes på, på næste møde, hvor vi
skal finde ind til de ord/emner der skal kendetegne Søholmskolen.

Skoleledelsen:
- Ombygning af omklædningsrum
skulle have været sat i gang i dag.
- Vinduer udskiftes i sommerferien.
- Der er opsat nye lamper
(LED)+stikkontakter på hele skolen.
- HDS, nyt lokale er på tegnebrættet
og model, hvor der bruges en lille
del af lokalet i 1. klasse inddrages og
der etableres udeværksted også.
- Aula (nyt skoleintra) starter efter
sommerferien.
- Støjdæmpning i SFO1 sat op.
- Cirkusworkshop samt tryllekunstner
som aktivitet ifm deltagelse på Børnefestival aktiviteter betales af
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skolecenteret
Forældremøde 13. maj i SFO1+2
Der er lavet om i SFO1, der er kommet flere hyggekroge og Rep er slåe ammen med gammel ende
- Vilde Vulkaner starter tirsdag i uge
27 i stedet for onsdag som tidligere
år.
Formanden:
- Intet nyt
Fra øvrige medlemmer:
- Steen Uffe er påbegyndt opsætning
af børnenes malerier, der er lavet i
SFO
- Afskedigelser, opslag vedr. opsigelser var hurtigt væk. Flemming gennemgik på mødet hvilke medarbejdere der er berørte.
- Heinrich er udvalgt som en af 100
Velfærdstalenter (FOA og Pensam).
Avisartiklel i Dagbladet mandag den
16. april.
-

9.

Eventuelt (O)

5 min

