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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: 22/02-2022, kl. 17.00-
19.00 
Mødeleder: 
Bestyrelsesformanden 

Deltagere:  Flemming, Mads, Trine, Anita, Asger, Helga, LiseLotte og 
Ann. Suppleant Brian deltager også på dette møde. 
Fraværende: Malte, Louise, Trine, Jakob 

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. Godkendelse af dagsorden 
(B) 
 

17.00 
 

  

2. Godkendelse af referat (B) 
 
 

 Rettelse: Der tilbydes nudler i boden én 
gang om måneden. 

 

3. Elevråd (O) 17.05 
15 min. 

Orientering fra elevrådet 
RKE (Ringsteds kommunale elevråd) har 
fokus på hygiejne. På Søholmskolen har 
elevrådet været rundt og tale med klasserne 
om det. Særligt toiletterne 
(drengetoiletter/gårdtoiletter) 
 
Har ønsket nye fodboldmål, vipper og 
trampolin. Der er indkøbt nye fodboldmål 
efter elevrådsmødet. 
 
Der ønskes nye elevstole i alle klasser. 
 
6. klasse ønsker tilladelse om brug af skærm 
i pauserne – punktet tages op på næste 
møde eller senere på dette møde. 
 
Trivsel i klasserne – i de fleste klasser går 
det rimelig godt. I nogle klasser er der indført 
”nulstilling”, hvilket giver mere ro. Men det er 
også lidt svært at vænne sig til. Men der er 
ikke længere larm og uro. 
 
På affaldsdagen vil elevrådet hjælpe med at 
veje affald m.m. 
 
Der er ved at blive planlagt uddeling af fx 
fastelavnsboller, som erstatning for den 
planlagte uddeling af æbleskiver tilbage i 
december. 
 
Spørgerunder er kun lavet én gang – oftest 
er det elevrådsrepræsentanterne fra de 
enkelte klasser der spørger ude i klasserne 
og kommer med tilbagemelding på 
elevrådsmøde. 
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4. Orientering (O) fra 
skoleledelsen og 
formanden 
 

17.25 
20 min 

Generel status: 
- Covid-19 På mandag startes op med 

morgensang igen. Det meste fravær har 
været vikardækket. 

- Pedel situationen Fremover vil der 
komme en mand fra ejendomsstaben 
hver dag (mandag-torsdag) efter frokost. 
Vi håber på at det løser de udfordringer 
der har været – ellers har vi andre 
løsninger i kikkerten. 

- Nulstilling i klasserne To klasser er 
startet op med ”nulstillinger” i klasser, 
hvor der har været for meget uro. Det er 
i 3. klasse og 4. klasse. Tidligere har det 
været kørt i 5. klasse med stor succes. 
En nulstilling betyder, at hvis en elev 
forstyrrer andre eller sig selv, vil de 
komme på kontoret, som så hjælper 
eleven til at blive klar igen. Elevens 
forældre orienteres. I 4. klasse er 
klassen desuden delt i to klasser. 

- Skolehaver næste skridt. Opslag på 
Søholmskolens facebook – ingen har 
meldt sig. Skolen vil gerne betale for det. 
Helga har muligvis en kontakt – ellers 
må andre gerne undersøge 
mulighederne. Mads har delt på Jystrups 
facebook. 

- 4. og 5. klasse har været igennem tec-
værksted hos UngRingsted 6. klasse er 
lige startet op. Der lærer de om fx 3D 
print, lasercutter, kodning af robotter 
m.m. – forløbet vi har købt varer 10 uger 
pr. skole. 

- Vi ønsker at få flere lærerstuderende – vi 
har kontaktet Absalon og bedt om flere 
studerende, da det var en succes med 
studerende tilbage i december/januar. 

- Dysleksivenlige skoler (ordblindevenlig) 
rulles ud på alle skoler. På 
Søholmskolen er vi også ved at stille 
skarpt på proceduren for hvad der skal 
ske når en elev testes ordblind. 

- På næste lærermøde vil vi drøfte 
hvordan vi kan lave 
bedre/anderledes/alternative skoledage 
for børnene (herunder f.x grønt bånd). 
 
 

 

 

5. SFO - Kost (O+D) 17.45 
10 min. Lise-Lotte har undersøgt om alternativer til 

kopnudlerne 
Umiddelbart har det ikke været muligt at finde et 
alternativ….endnu.  
Toast er egentlig fint, men der er et stort 
madspild, fordi det ikke er langtidsholdbart. Det er 
vigtigt at det er noget der mætter. 

 

6. Kommunikation (B) 17.55 
35 min. Udvalget orienterer om deres arbejde med 

skolebestyrelsens kommunikationsplan. 
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Kommunikationsplan fremlagt af Helga og Brian 
(vedlagt). 

Spændende oplæg – men hvem skal udføre 
tiltagene i praksis? Bekymring for at det kan tage 
tid fra børnene, hvis det er en opgave som 
ledelse eller personale skal løfte. Det er vigtigt, at 
det præciseres HVEM skal lave opgaven. Vi skal 
spørge os selv ”hvilke problemer løser denne 
kommunikationsplan, og hvorfor er det vigtigt (er 
det vigtigt)?” 
Kommunikationsudvalget indkalder Mads 
(formand) til næste møde i udvalget. 
 
BTU viser stor forældretilfredshed. Ny APV viser 
stor medarbejder-tilfredshed. 

7. Nyt fra Hegnsudvalget 18.30 
10 min. 

Asger, Lise-Lotte og Mads orientere  
Kefico (?) kommer med tilbud/oplæg på en 
bæredygtig løsning, når LiseLotte kommer 
med mål på området. Der er ikke deadline 
for hvornår der skal være opsat et hegn. 
 
Flere forældre har givet til kende at de gerne 
hjælper. 

 

8. Endelige budget for 2021 18.40 
10 min. 
 

Flemming orienterer 
Resultatet for 2021 er at der er betalt ca. kr. 
150.000,- på skolens gæld. Næste år skal 
der afvikles det sidste på gælden (kr. 
350.000,-) 

 

9. Eventuelt (O) 18.50 
10 min. 
 

Der skal opsættes skraldespande på 
toiletterne. 

 

 


