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www.soeholmskolen.dk

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 13/12-2021, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Flemming, Jacob, Mads, Louise (17-18), Anita, Lise-Lotte,
Malte og Ann
Fraværende: Trine
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.

Både referat fra kontaktforældremøde samt
efterfølgende bestyrelsesmøde - Godkendt

3.

Elevråd (O)

Orientering fra elevrådet
Deltager ikke

4.

Orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

17.10
5 min.
17.15
20 min

-

-

5.

BTU (D)

17.35
15 min.

Generel status:
Covid-19. Overordnet plan udsendt til
alle forældre. Alle mødes til
morgensamling som minimum. 0
smittede - flere nære kontakter. Der er
ikke tænkt nogle tanker om situationen,
hvis det skulle ske at
hjemmeundervisningen forlænges.
Valg Der har meldt sig flere kandidater Der skal udskrives valg. Flemming
kontakter de tre kandidater.
Orientering om sauna-projekt: Der er
lavet udkast - næste step bliver at søge
byggetilladelse m.m.
Der er opsat parkourkasser m.
faldunderlag i skolegården.
Vi afventer fortsat ift afskærmning til
trafikken.
Der blev afholdt skoleforumsmøde om
forældretilvalg. Vores bestyrelse pegede
på hvordan skolerne kommer til at
konkurrere internt, og at ledelserne ikke
er klædt godt nok på ift kommunikation.
Der blev også talt om at det opleves at
der går lang til fra det øjeblik hvor skoler
beder om hjælp fra KE til der kommer lidt
hjælp.

Diskussion af Bruger Tilfredsheds Undersøgelsen
- skal vi gøre noget?
Overordnet set ligger vi flot sammenlignet med de
andre skoler i kommunen - både i svarprocent og i
tilfredshed. Over hele linjen er vi faldet en lille
smule - det er ikke alarmerende.

Til hvem, af
hvem og
hvordan?
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De skriftlige svar peger på områder, som vi i
bestyrelsen allerede er bekendte med.
Der er kommet flere “utilfredse”-besvarelser.
Der mangler en “neutral” besvarelse. Der mangler
mulighed for besvarelse ift fx. hjælp fra KE.

6.

Budget og sygefravær (O)

17.50
20 min.

Skoleleder gennemgår budgettet.
Sygefraværet på skoledelen er det laveste
længe. SFO-fraværet er meget højt, hvilket
skyldes fuldtidsfravær samt tidligere ansattes
fravær - når vi ikke har så mange ansatte så
tælle få ansattes fravær rigtig meget.
Gennemgang af BMR for SFO og skole. Der
er en forventning om at vi enten holder
status quo eller går i nul. Der mangler flere
refusioner. Vi gennemgår BMR2021 når vi
har de endelige tal.

7.

Skolehave (O)

18.10
10 min.

8.

Skema &
timefordelingsplan (D)

18.20
35 min.

Line fortæller om skolehaven
Gennemgang af formålet med Skolehaver det kunne tale lige ind i vores kendeord for
Søholmskolen.
Positive tilbagemeldinger fra
Skolebestyrelsen til projektet. Næste skridt
er at skrive ud til alle forældre for at
undersøge muligheden for at få et stykke
jord. Alternativt kan der etableres en lille
skolehave i “pedellens have”, dog vil det ikke
være optimalt.
Skoleleder visker skema og taler om
timefordeling
Der ønskes fra ledelsen muligheden for en
lidt større fleksibilitet ift timetallet, så det ikke
bliver så firkantet/rigidt. Dog er det fortsat
vigtigt at arbejde med forløb med bestemte
mål og indhold - det skal give mening.
God tanke at de voksnes kompetencer kan
gavne flere klasser.
Der blev talt om flere blokuger, perioder med
normalt skema + perioder med
blokke/valgfag (med bestemte fag). Vigtigt at
planlægningen startes i god tid. RKE peger
på at der er stort ønske om mere valgfag i
skolen.
Ledelsen+medarbejdere skal se på de små
skridt hen imod en god løsning. Opsamling
på hvad der har været godt, og hvad der skal
justeres.
God idé at tage punktet op på næste møde der præsenteres forskellige scenarier samt
konsekvenser/fordele.
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9.

Eventuelt (O)

18.55
5 min.

Næste møde: Skal spiregruppen (maj-juni)
følge læreplanerne fra børnehaven eller
børnehaveklassens mål. Info fremsendes
inden næste møde.
Udsendelse af dagsorden m.m. i bedre tid.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89020269358?pwd=WUVwVlRtZFozc09kZWVuS3lFcEtPdz09

Meeting ID: 890 2026 9358
Passcode: 026160

Dial by your location
+45 32 72 80 10 Denmark
+45 32 72 80 11 Denmark
+45 47 37 25 75 Denmark
+45 89 88 37 88 Denmark
+45 32 70 12 06 Denmark
+45 32 71 31 57 Denmark
Meeting ID: 890 2026 9358
Passcode: 026160

