
Skjoldenæsvej 70
4174 Jystrup
57 62 73 37

www.soeholmskolen.dk

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 3/6-2021, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden

Deltagere: Mads, Trine, Marianne, Anita, Malte, Ann og Flemming,

Fraværende: Lise-Lotte, Anett, Louise,
Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Tid
Estimere
t tid til
punktet

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

Formidling
Til hvem, af hvem og
hvordan?

1. Socialt
sommerarrangement

17.00
75 min.

Vi tager en sejltur i kanoer på
Hvidsø.

Der er chance for vandsprøjt, og
hvis man er meget uheldig at falde i
søen, så husk eventuelt håndklæde
+ skiftetøj

Erfaringer siger også, at Crocs er
godt fodtøj i en kano :-)
Ingen faldt i vandet og ingen våde
fødder. Flemming blev dog lidt våd -
tak for det Marianne:-)

2. Godkendelse af Dagsorden
+ Referat (B)

18.15
5 min.

Godkendt

3. Kort orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

18.20
15 min

- Skolegård og streger
Flemming gennemgik en plan
for optegning af skolegården.
Planen er en kombination af
elevønsker og
medarbejderinputs. Planen er
at der optegnes kørebane til
mooncar m.m. med tal
på/afstand, mooncarparkering,
to områder til fangeleg,
basketbane, to lagkage-baner
samt optegning til Steen Uffes
bil. Derudover har vi indhentet
tilbud fra FGU Ringsted ift at få
bygget kasser der kommer til
at dele parkeringsplads og
skolegård med store kasser i
forskellige størrelser. Kasserne
kan bruges til at sidde og
klatre på.
Louise taler med Andreas ift
bordtennis til.
Afprøve andre tegnede
modeller med kridtspray.

- Byggeprojekter
- Badebro
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- Sauna/badebro-projekt i
samarbejde med JIF. Status er
at der skal laves
byggeansøgning og at få lavet
en målfast tegning.
Nuværende badebro bliver
renoveres.

- Film fra Ringsted Kommune
- I den nye film fra Ringsted

kommune har vi haft en af
“hovedrollerne”- Rosa fra 5.
klasse var en af de tre elever
der var med i filmen. Filmen
blev vist og kan findes på fx.
Youtube og facebook.

- Status på økonomi
- Der afvikles på gælden, og der

bør også være penge til nogle
projekter (fx sauna, optegning
af skolegården) i skoledelen.
SFO har afviklet al gæld.

● Endnu en lærer går på pension
- der er nu ansat en ny lærer
pr. 1.8, som tidligere har været
ansat på Søholmskolen før.

● Børnefestival onsdag den 9.6

4. Kontaktforældre (B) 18.35
15 min.

Opfølgning på forældrerådet
- Planlægning af deltagelse på

forældremøderne
- Skolebestyrelsen deltager på

de første forældremøde. Mads
tager 0.+ 5.klasse, Trine tager
2. og 6. klasse, Malthe tager
1.. klasse, Louise tager 3. og
4. klasse.

- Udarbejdelse af powerpoint til
møderne Mads udarbejder en
powerpoint som kan bruges.

- Kontaktforældremøde i starten
af oktober

Corona har spændt lidt ben for
forældrerådenes aktiviteter og
indsamlinger...så der er behov for at
få genstartet det gode arbejde.

5. Eventuelt (O) 18.50
10 min

● Gennemgang af kommende
skoleårs fordeling af
primærlærere.
(dansk/matematik/støtte). I
uge 23 har ledelsen et håb
om at kunne offentliggøre
lærerbesætningen.

● Morgensang er savnet. Lige
nu er det ikke muligt
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(indenfor) pga corona.
Traditionen kommer til at
fortsætte, men vi afventer at
restriktionerne ift sang og
afstand bliver fjernet.
Man kunne overveje en
udbygning af samarbejde
med musikskolen.


