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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 17/11-2021, kl. 17.00-20.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden

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

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?

0. Kontaktforældremøde (O) 17.00
2 timer Kontaktforældremøde

Deltagere: Asger (0.), Rikke (5.), Sanne
(4.) Mads (0. og 5.), Brian (1. og 4.),
Malte (1.), Brian (3. og 6.), Trine (2.).
Øvrige: Anita (SFO), Ann (leder)

Velkommen Kl. 17:00-17:05

Ønske om, at der skal være
kontaktforældremøde to gange om året.

Præsentation af skolebestyrelsen og
kontaktforældre Kl. 17:05-17:15

Alle klasser er repræsenteret

Hvad kan/skal skolebestyrelsen arbejde
med Kl. 17:15-17:25

● Tilsyn
● Kontaktforældremøde
● Principper
● Elevhenvendelser
● Kostpolitik
● Økonomi, tilsyn, godkendelse af

budget m.m.
● Timefordelingsplan m.m.
● Deltagelse i Skoleforumsmøder
● Skoleprofil, værdier, kendeord
● Høringssvar
● Antimoppestrategi
● Sidder med i ansættelsesudvalg
● Beretning
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Gennemgang af KAN og SKAL opgaver

Hvad vil det sige at være kontaktforældre
Kl. 17:25-17:35

Kontaktforældre er trivselsansvarlige.
Fokus på sociale arrangementer.
Modtagelse af nye børn og forældre i
klasserne. Formidle forskellige
aktiviteter. Stå for frivillige praktiske
opgaver (koordinering).

Forventninger fra kontaktforældre til
skolebestyrelsen og omvendt Kl.
17:35-17:45

Bindeled til Skolebestyrelsen (SB) –
komme med inputs til hvad SB skal
arbejde med, give inputs til fx SB’s
principper, dialog med SB.

Deltage i kontaktforældremøde(r).

Kaffepause Kl. 17:45-17:55

Input fra kontaktforældre Kl.
17:55-18:30

Søholmskolen mangler ”sin fortælling”.

Kendeord skal være kendte og slås op –
ved indgangen, på FB, hjemmeside osv.

Skolebestyrelsen skal være mere synlige
– fx billeder ved hovedindgangen, opslag
på Facebook

Trivsel skal prioriteres. Fx flere (eller
prioritet af) fællesskaber på tværs af
klasser (grøn blok), sammenhold på hele
skolen (emneuger), paraplyvenner
(relationer mellem
indskoling/mellemtrin)

Fælles arbejdsdage for forældre
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Børnenes brug af skærm (herunder,
bliver principperne overholdt?). Ønske
om, at telefonen afleveres fra
skoledagens start. Punktet har været oppe
i skolebestyrelsen tidligere, hvorefter
nuværende princip er lavet.

SFO2 og fri skærmtid. Gode
aktivitetsplaner med alternativer, men det
opleves at der ofte sidder 5-10 børn
(ubegrænset) med skærm (og det er
tydeligt at de hygger sig). Problematisk,
at de kan medbringe egne devises og
se/spille ting der ikke er passende for
børn.

Nogle SFO2 børn går hjem hvis der ikke
er skærm/cafe – hvordan får vi dem til at
blive? Det er vigtigt at det synliggøres
hvilke aktiviteter der er. En ekstra voksen
kunne betyde et større aktivitetstilbud.

Mesterlære for nye klasser
(paraplyvenner for voksne). Hjælp til
opstart af forældreråd,
erfaringsudveksling, idéer til indtjening
til lejrskole, forslag til årshjul m.m.

Fokus på sikkerhed på søen (to voksne
på søen med 15 børn).

Uenigheder i forældregrupper - SB
inddrages fx. ift konflikthåndtering.

Forældrefiduser Kl. 18:30-18:55

Samarbejdet mellem forældrene smitter.
Link til slideshow udsendes. Gode idéer
til forældreråd findes på denne
hjemmeside - ideer til arrangementer
m.m.

Afslutning Kl. 18:55-19:00

Godt at SB deltager til første
forældremøde.
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1. Godkendelse af dagsorden
(B)

19.00
5 min

Punkt 6 udskydes til næste møde.

2. Godkendelse af referat (B) 19.05
5 min.

Godkendt

3. Orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

19.10
10 min

-Generel status
Vi har lavet nogle justeringer ift stigende smittetal
i kommunen. Vigtigt at være forberedt på evt.
hjemsendelse.
Orientering vedr. personale: Ny ansat + 3
studerende
Faldunderlag etableres i skolegården
Der er malet i SFO1
Der optegnes baner i skolegården, når vejret
egner sig til det
SSP har ikke været ude og tale om netetik i 6. (+
5. klasse). Hvad med UgeSex kampagne.
Nye skemaer fra 29. november

4. Evaluering (D) 19.20
15 min.

● Kontaktforældremøde. Gode inputs. God
tilbagemelding på punkterne. Det tegner
til et godt samarbejde. Flemming og
Mads får tænkt de nye inputs ind i
kommende SBdagsordener. Vægtningen
mellem oplæg og drøftelser var
passende.

● Skolefesten Der var for mange ting
samlet på samme område (ved
morgensang). Der manglede aktiviteter.
Optrædener manglede fra elever (og
forældre). Ønske om at anvende
udeområdet. Kunne skolefesten ligge på
en anden tid af året. Hyggelig aften. Et
overskud på 9.000-10.000. Det
fungerede fint med “de blå pengesedler”,
men det er også fint med kontanter.

● Rollespil Kunne det være noget andet en
rollespil i uge 41? Nogle savnede en
motionsdag. Det store slag blev oplevet
som ustruktureret (uforberedt). For sen
information om det store slag (til
medarbejdere). Kunne der være en
opdeling i afdelinger. Uorganiserede
slåskampe. Der er mange gode
elementer, men måske skal det
nytænkes til næste gang. Gode
værksteder. Godt med grupper på tværs
af klasser.

5. SFO2 (O) 19.35
10 min.

Opfølgning fra sidste møde, med status på
bl.a. skærm og kost.

Udsat til næste møde.
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6. Budget (O) 19.45
10 min.

Skolelederen vil gennemgå budgettet
Udsat

7. Eventuelt (O) 19.55
5 min.

Der er lavet opslag vedr. valg til
skolebestyrelsen. Vi mangler folk i
bestyrelsen - minimum 1 medlem og to
suppleanter.


