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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 25/4-2021, kl. 17.00-18.30
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden

Deltagere:  Flemming, Mads, Louise, Trine (forsinket), Anita, Lise-Lotte,
Asger, Helga og Ann. Suppleant Brian deltager også på dette møde.
Fraværende: Jakob, Malte

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
5 min

Skærmpolitik SFO2 (orientering) rykkes til
sidst på mødet - data til dette punkt er ikke
færdigproduceret (BTU laves i maj). Der er
behov for at punktet gøres til et selvstændigt
punkt (punkt 7). Vi tager hul på det i dag,
men punktet er ikke færdigt endnu, da vi
mangler data.

2. Godkendelse af referat (B) 17.05
5 min.

Godkendt.

3. Elevråd (O) 17.10
5 min.

Orientering fra elevrådet
Der er kommet to nye mål. Ann er ved at få
repareret svævebanen.
Har arbejdet med synlige og aktive elevråd.
Har hjulpet med affaldssortering - efter endt
indsamling blev der delt kage ud i alle
klasser.
Vil fortsat gerne opretholde god hygiejne.
Ønsker flere brainbreaks i timerne - eller fx.
at lærerne starter “blødt” og snakker om alt
muligt andet end fag.
Forbedring af inde- og udeområder - fx. et
læseområde.
Rengøringen halter på toiletterne - der skal
laves indsats i klasserne, og der laves skilte.

Elevrådet er ved at blive sat i scene igen
efter en svær tid under corona.

4. Orientering (O+D) fra
skoleledelsen og
formanden

17.15
20 min

Generel status:
- Nulstillinger: 4. klasse: der er kommet

mere ro i undervisningen, hvilket også
giver mere tid til de enkelte elever.
Typisk lille gruppe: Der veksles mellem
mulig konfliktoptrapning når den voksne
sender til nulstilling og at have eleven
“under vingen” - det er en balance og det
kan være lidt svært. 3. klasse: Nulstilling
sættes snart på pause fordi det går rigtig
godt. Hvis det viser sig at være et skridt
tilbage, så vil klassen blive delt i stor/lille
gruppe (som det gøres i 4. klasse).

- IT: Der er bestilt flere computere -
leveringsdato ændres hele tiden, men de
burde ankomme inden sommerferien. De
skal kunne lånes fx. ifm test.
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- APV: Vi scorer på den generelle trivsel
4,7 ud af 5 mulige - det er en holdindsats
og vi er meget stolte af resultatet. Det
område der scores lavest er ift
samarbejde med andre.

- Skærmafgørelse 6. klasse. (tages som
punkt)

- Skærmpolitik SFO2 (tages som punkt til
sidst på mødet)

5. Kommunikationsudvalg (D) 17.35
30 min. Status fra kommunikationsudvalg

Vi vil gerne kommunikere vores gode arbejde i
bestyrelsen. Det er ikke sådan, at nogen skal
gøre noget andet eller noget mere.

Det er kommunikationsudvalget der sørger for at
sende meddelelse fra bestyrelsen ud gennem
ugeplanen.

Fast punkt på dagsordenen “punkter der skal ud
med ugeplanen”.

6. Hegnsudvalg (D) 18.05
5 min.

Status fra hegnsudvalget
Der er korrespondance med et firma, der kan
levere et hegn - lige nu bliver der svaret på
mange spørgsmål.

Flemming tager stilling til hvornår
ejendomsstaben skal involveres. Udvalget
vurderer hvornår Flemming skal være med i
drøftelserne.

7. Skærmpolitik Drøftelse ud fra oplæg sendt ud af Brian.

Brian fremførte forskellige synspunkter ift
skærmpolitik - synspunkter, der taler mod
fra skærmtid.

Princippet vedr. SFO (herunder skærmtid)
blev lavet for et år siden i bestyrelsen.
Ingen ønsker at børnene bare “skal spille
løs”. Men derimod, at der skal tilbydes
gode, spændende aktiviteter som
alternativ til skærmen.
Vi har ikke været helt så gode til at
kontakte forældre til børn, der spiller meget
- det skal vi blive endnu bedre til.

Punktet tages op igen, når der foreligger
mere data.
Ønske til at se årshjul, med eksempler på
aktiviteter.

7.A Skærm i 6. klasse Ansøgning sendt fra 6. klasse.
Udsættes til næste møde



Skjoldenæsvej 70
4174 Jystrup
57 62 73 37

www.soeholmskolen.dk

8. Budget (O) 18.10
10 min.

Status på skolens budget
Udsættes til næste møde

9. Skemastruktur (O) 18.20
5 min.

Status på skemastruktur
Udsættes til næste møde

10. Eventuelt (O) 18.25
5 min.

Næste møde bliver flyttet, da det ligger lige
om til kristi himmelfart. Ny dato tirsdag den
31. maj.


