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

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 6/10-2021, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Mads, Trine, Jacob, Anita, Louise, Malte, Lise-Lotte, Ann og
Flemming
Fraværende:
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.

Godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

17.05
5 min.

Godkendt

3.

Elevrådet

17.10
10 min

Information fra elevrådet
Præsentationsrunde
Thea er formand
selma er næsteformand
Elevrådet har været til det fælles kommunale
elevråd
elevrådet vil arbejdet med det gode frikvarter
Veste og billeder af elevrådet.
Elevrådet vil gerne lave videoer der viser
skolen
Striber i gården - Basketball banen
opmaling af gården.
Maling af grå borg og maling af Grøn borg.

3.

Kort orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

17.20
20 min

- Kaniner
- Badebro
- Skolegård
- evt.
Rollespil Bestyrelsen står i grillen
Ann kommer tilbage d. 1/11

4.

SFO2 (B)

17.40
20 min.

Opfølgning fra sidste møde
- Indhold og aktiviteter
SFO2 har lavet et årshjul. Anita gennemgår
aktiviteterne
- Kost
Bagning i SFO som aktivitet. Valghold prøver
at bage til bunke.
Toast tilbage i SFO´en Nudler gemmes lidt
væk og tages frem enkelte dage.

Til hvem, af
hvem og
hvordan?

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

5.

Kontaktforældre (O)

18.00
20 min.

Opfølgning fra sidste møde
Møde d. 17. november 17-19
Skolebestyrelsesmøde 19-20
Malte, Trine og Mads udarbejder
dagsorden.*
Flemming laver tråden i Aula og Malte
udarbejder en indbydelse i samarbejde med
Trine og Mads

6.

Årshjul (D)

18.20
20 min.

Reviderede ordensregler diskuteres og
godkendes.
Ordensregler sendes ud

7.

Eventuelt (O)

18.40
20 min.

Gennemgang af året.
Hvad skal være bestyrelsens fokuspunkter i
år.

