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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 18/12 2019
Tidspunkt: kl. 17.00-20.00
Mødeleder: Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Christina, Trine, Anett, Marianne, Anita, Ann og Flemming,
Louise, Nanna-Beth, Mads. Elevrådsrepræsentanter Alfred og Maia
Fraværende:
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

Godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

Godkendt

3.

Præsentation af skolebestyrelsen
Ekstraordinær
generalforsamling SøV

Vi har fået 2 nye medlemmer.
Velkommen til Mads og Trine.
Dagorden er udsendt på Aula
Vedtægtsændring godkendt enstemmigt.
Louise sørger for at det bliver ændret på
den rigtige måde. De nye vedtægter skal
være tilgængelige, fx i AULA.
Tilbagemelding fra Elevrådet
Flere klasser ønsker bolde og bedre mulighed for at spille fodbold. Elevrådet har indsats på fodboldbanen så alle har det sjovt.
Eleverne ønsker at kunne være i SFO-haven i frikvartererne.
Der har været afholdt arrangement for hele
skolen, hvor elevrådet serverede æbleskiver. Tilbagemeldingen fra eleverne har været positiv og flere har sagt at de var rigtig
glade for arrangementet. Det gav noget
godt til fællesskabet.
Ny formand valgt: Alfred 5. klasse
Ny næstformand: Maia 4. klasse.
Toiletterne på skolen bliver fordelt mellem
klasserne.

4.

5.

Elevråd (O)

17.05
15 min

17.20
10 min

Forslag fra Skolebestyrelsen: Kunne elevrådet arrangere en trivselsdag? Elevrådet
kunne planlægge hyggelige ting, der kunne
ske ude i klasserne (ca. et modul). Man kan
også lave noget på tværs af klasserne.
Elevrådet kan være med som ”hjælpelærere” der er med til at sætte aktiviteterne i
gang. Trivsel eller udsmykning til skolen eller….
Der er nogle penge til at købe noget for –
hvad vil elevrådet gerne købe?
Måske kunne elevrådet også tænke ind,
om/hvordan aktive forældre kunne bidrage…

FJ

.

Skjoldenæsvej 70
4174 Jystrup
57 62 73 37
www.soeholmskolen.dk
6.

Julefrokost

Der er sat en time af til at spise og god jul
og velkommen til de ”nye”

7.

Tilbagemelding fra kontaktforældremødet (O)

18.30
15 min

8.

Skolefest-folder. (O,D)

18.45
15 min

9.

Skoleforum
(D)

19.00
45 min

Den 20. november blev, der afholdt et kontaktforældremøde – i næste indkaldelse
skal der stå at det er for forældrerådet i alle
klasser, så flere dukker op.
Der blev talt om forældreengagementet og
drøftet muligheder for at lave sociale aktiviteter, have traditioner, lave loppemarked
m.m. Der er god grund til at klassekasserne
får samlet penge ind i klasserne, da der i
skolebestyrelsen er opbakning til skolerejser.
Vigtigt at forældrerådets rolle defineres.
Møde holdes i starten af skoleåret i forbindelse med forældremøderne i klasserne
(før forældremøderne). Alternativt skolebestyrelsen deltager på forældremødet og
umiddelbart efter afholdes møde med forældrerådene.
Christina præsentere et udkast.
Trine læser foldere igennem. Vigtigt at have
fokus på det der er vigtigt for os at formidle
med de enkelte foldere. Hvad ønsker vi at
forældrene støtter op omkring – hvorfor er
du som forælder vigtig. Skolefesten er en
tradition, der er vigtig at bakke op omkring –
en fest ikke kun for børnene, men for forældre, familie, tidligere elever, hele byen.
Der skal overvejes billedmateriale.
Det skal overvejes hvor meget, der skal stå
i folderne – noget skal kunne foldes ud et
andet sted (fx skolens hjemmeside), hvis
man ønsker at læse mere.
Der gives udtryk for at det er en virkelig god
idé at præsentere klassens kalender på første forældremøde, og ikke mindst hvornår
der er behov for at forældrene i klassen
hjælper og engagerer sig. Skolebestyrelsen
ønsker at alle klasser kunne have det overblik fra skoleårets start. Er det muligt at lave
et årshjul, som kan tilpasses til den enkelte
klasse. Ledelsen og medarbejdere går videre med det.
Vi drøfter sidste skoleforum.
Læs referat fra Kathrine (udsendt på mail)
Der var mange input.
Vi tænker at der kan komme et punkt på
Søholmsskolens kommunikationsplan der
hedder ”Daginstitutioner”.
Skal der nedsættes et udvalg?
Kan vi give udvalget en retning i deres arbejde?
Søholmskolen har nu (adgang til) vores FaceBook-side, desuden har vi en hjemmeside, som er under udarbejdelse.
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Facebook: Elevrådet i front med første opslag. Generelt er det vigtigt at opslagene
kommer fra eleverne. Der vil være en stafet, så historier kommer fra forskellige klasser. Vi skal kommunikere det, der gør Søholmskolen helt særlig, men også noget om
det der forventes af os som skole – god trivsel, fagligt m.m.
En gang om måneden et opslag fra en tidligere elev eller forælder – fem faste spørgsmål der svares på.
Opslagene på FaceBook behøver ikke
være så gennemtænkte – det kan bare
være nogle små opslag og øjebliksbilleder.
Hjemmeside: Viden om skolens værdier,
grundlæggende information. Dybdegående.
Lige nu kommunikeres ret sparsomt – det
overordnede og daglige ansvar ligger hos
Ann og Flemming.
Det er vigtigt, at vi har fat i forældrene fra
børnehaven langt tidligere end vi har nu –
man kunne bruge forældreambassadører.
Der skal bygges (mere) bro mellem børnehave/vuggestuer/dagplejer og skolen –
også andre end Børnehuset eller dagplejere i Jystrup. Når børnene er vant til at
komme på skolen, fortæller de den gode historie.
Måske kan der være andre kanaler, der kan
ramme forældre?
Prioritere at få skolens hjemmeside gjort
færdig, fordi det er vores fundament. Forsiden skal signalere, det vi ønsker at promovere skolen på. Trine og Mads vil sammen
med ledelsen få sat hjemmesiden op.

10.

Bus 240 (O)

19.45
5 min

11.

Punkter til næste gang

19.50

12.

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

5 min

Udvalg: Christina, Jakob (lærer), Flemming
og Ann.
Kan skolebestyrelsen hjælpe med at få bus
240 til at køre forbi Søholmskolen.
Flemming har haft møde med Arriva uden
held. Anett vil kontakte dem på vejne af
Skolebestyrelsen.
Frikvarterer, hvordan forebygger vi mobning?
Arbejdsweekend
Trygfonden har doneret redningsveste
Ejendomsstaben har beskåret buske ved
søen.
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Elevtallet ligger pr 1.1.20 på +5. Vi ved at
der kommer flere elever til – lige nu kender
vi til 3.
Der er startet en studerende i BHKL samt
SFO1. Mette SFO1 er blevet fastansat i en
kombineret stilling i skole, SFO1 og børnehaven.
13.

Eventuelt (O)

5 min
Slut
20.00

