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www.soeholmskolen.dk

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 19/11 2019
Tidspunkt: kl. 17.00-18.30
Mødeleder: Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Christina, Anett, Marianne, Anita, Ann og Flemming, Louise, Nanna-Beth, Astrid og Alfred
Fraværende: Kathrine
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

2.

Godkendelse af referat (B)

Punkt 3 udsættes til næste møde, da der
ikke er indkaldt i tide.
Punkt 7 tages før punkt 6.
Godkendt

3.

Ekstraordinær
generalforsamling SøV

17.05
15 min

Louise udsender dagsorden – er udsat til
næste møde.

4.

Elevråd

17.20
10 min

5.

Evaluering Skolefesten
(B)

17.30
15 min

Nogle elever vil lave kursus i rulleskøjteløb
for andre elever i frikvarterer.
På fodboldbanen skal alle i elevrådet være
med til at passe på hinanden, så alle synes
det er sjovt.
I SFOtiden er der ønske om at lave talentshow i gymnastiksalen.
Elevrådet arbejder på at lave et jule-hyggearrangement i et frikvarter. Det bliver fredag
den 6. december hvor der bliver sunget en
julesang og spist æbleskiver.
Klasser:
Aktiviteter mangler udenfor.
0. klasse: Det var super sjovt. God mad og
godt teater. Vi kunne godt ønske os en
slush ice.
1. klasse: Godt med lykkehjulet, fiskedammen, spøgelsestunnellen og flødebollemaskinen. Musikken var sjov. Vi kunne godt
ønske os slush ice, rulleskøjteløb, butikker
hvor man kan vinde noget og flere boder.
2.klasse: En sjov og fantastisk fest. Vi
kunne godt ønske os popcorn, slik og tunsalat næste fest og en mere uhyggelig spøgelsestunnel.
3. klasse: Sjov og hyggelig fest. Vi kunne
godt ønske os en slushice og diskotek.
4. klasse: En sjov fest. Vi kunne godt ønske
os flere boder og disko i gymnastiksalen.
5. klasse: Det var sjovt at lave gysertunellen. Vi kunne godt ønske os slushice, en
børnebar, diskotek i gymnastiksalen, støre
slikbod, limbo, candy floss, flere ting at
lave.
6. klasse: Det er sjovt at optræde. God mad
og is. Vi kunne godt ønske os mere pizza,
to spøgelsestunneller, flere boder.
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Skolebestyrelse:
Ris til chili con carne
Der var nok pølser men alt for meget pølsebrød.
Ikke så meget snak om skolebestyrelsens
arbejde – vi skal være mere bevidste om at
spørge ind.
Salg af mad i gymnastiksalen?
Klasselokale med diskotek/børnerum.
Længere åbningstid i caféen.
Medarbejderne, lærere:
Længere åbningstid, mulighed for at spise
før man går til 2. forestilling, Ros til musikprogrammet og god kvalitet, ønske om flere
borde i gymnastiksalen, Børnebaren var
smuttet i planlægningen men kom op at stå,
klippekortordning eller andet som betales
med Mobilepay,
Kombineret bogcafé og hyggerum.
Forældre og elever har stået for boder – det
har fungeret godt. Hvis man har to boder,
skalde ligge tæt på hinanden. Børnene
kunne være sammen en stor med en lille og
hjælpe hinanden.

6.

Principper (B)()

17.45
5 min

7.

SFO-Tjek
(B)

17.50
25 min

Regnskab gennemgået. Overskud der overføres til SøV: ca. kr. 14.000,Vi skal vedtage princip 7 og 8
Rettelse til princip 8 vedtaget.
Vi laver et kvalitetstjek af SFO´en
• Normering
Normering gennemgået. Flere
voksne inde på lidt plads….få
voksne udenfor.
• Aktiviteter’
Gennemgang af aktiviteter. Er der
aktiviteter for både drenge og piger?
Ugentlig udeaktivitet kunne være
godt.
Christina har kontakt til rollespilskonsulent.
I idrætsforeninger – kunne de
komme i spil?
Der er samarbejde med Ungdomsskolen, og der er SFO2 netværk.
Kunne man lave kæpheste. De
voksne der er udenfor har ikke en
aktivitet men står bare. Hvis man
står ved mooncar, kunne man lave
en trafikbane.
I SFO2 er der en lille gruppe der
ofte sidder og spiller – de voksne er
nu på jagt i ”hvad vil I lave, hvis I
ikke skal sidde med Ipad/telefon.
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På 4. årgang er der blandt forældrene lavet aftale om at det kun er
tirsdag og torsdag de har elektronik.

8.

Kontaktforældremøde

9.

Punkter til næste gang

8.

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

18.20
5 min

Eventuelt (O)

5 min

9.

18.15

Er der styr på det hele?
Vi løber punkterne igennem til mødet dagen
efter.
Foldere uddeles til kontaktforældremøde,
så de kan se den og kan komme med inputs. Der lægges vægt på hvor vigtigt engagementet er for skolen.
Opdagende skrivning er noget af det der
skal kommunikeres ud på andre medier, fx
FaceBook og til skolestartsmøde m.m.
Andre emner som fx hvad sker der af aktiviteter i SFO, Udeskole m.m.
God til helt nye forældre.
Folderen skal tages med på personalemøderne – vigtigt at skelne mellem om det er
forældrenes engagement eller om det er
noget der hører til skolen profil.
Der kommer nye forældre til – bordet rundt.
Ann sørger for julefrokost. Foldere gennemgås. Evaluering af kontaktforældremøde.
Personaleorienteringer.
Mette ansat i fast stilling SFO (24 timer).
Julie har sagt op i SFO.
Kom til julemarked hos Anett!
Husk skoleforumsmøde (se udsendt kalender)

