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

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 18/8-2022, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Flemming, Mads, Louise, Anita, Henriette, Helga, Jakob,
Lise-Lotte, Asger, Trine, Malte og Ann.
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

2.

Godkendelse af referat (B)

17.05
5 min.

Velkommen til Henriette som er ny
medarbejderrepræsentant for lærerne i
bestyrelsen.
Godkendt
Godkendt

3.

Elevråd (O)

17.10
5 min.

Orientering fra elevrådet
Elevrådet har ikke mødtes endnu. Janus er
ny kontaktlærer.

4.

Orientering (O+D) fra
skoleledelsen og
formanden

17.15
30 min.

Generel status:
Skolestart Nye lærere er kommet godt
igang.
Hegn Opsat i sommerferien. Huller i
asfalten bliver lappet.
SFO2 princip, BTU Når ændringen i
SFO2 er landet skal vi se på princippet.
Udvalg nedsat: Helga, Mads og Louise Mads indkalder til et møde.
Høringssvar
Datoer for skoleforum Mads samler
datoerne i et samlet dokument
Rollespilsugen er ved at blive planlagt - i
år ligger planlægningen hos os selv og
er ikke købt ind.
Kursus for skolebestyrelse - 8/10 er det
lange kursus, 3/11 kort kursus. Flemming
skriver afbud, da ingen kan.
SFO2 - der er lavet om i bemandingen
og der kommer til at være klubaften hver
tirsdag. Der kommer besked ud til
forældre om ændringen når personalet
er landet.
Forårsfesten i Jystrup har doneret kr.
20.000,- til forløb i musikundervisningen
og kompetenceløft til musiklæreren - i
samarbejde med musikskolen.

5.

Kommunikationsudvalg (D)

17.45
10 min.

Status fra kommunikationsudvalg
Helga fortsætter med at lave nyhedsbrev til
forældre - sendes til “godkendelse” hos
Mads (men det kan godt gå på skift). Hvis
man kan nå det efter et bestyrelsesmøde,

Til hvem, af
hvem og
hvordan?
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bliver der lavet en opsamling ift hvad der
skal sendes ud som nyhedsbrev.
Helga sidder som den eneste tilbage fra
udvalget, så der er et ønske om at der ikke
længere mødes i udvalg om emnet, men at
det tages op i bestyrelsen.
Nyhedsbrev sendes ud som beskedtråd (så
kan dem der ikke vil modtage det, forlade
tråden).
Helga gives adgang til at kunne skrive ud til
alle forældre.
Opslag med “hvem er vi i skolebestyrelsen” og muligheder for kontakt.
6.

Valg af nyt medlem samt
Bestyrelsesansvar (B+O)

17.55
15 min.

Brian og Malte har forladt bestyrelsen.
Derfor foreslå det at tage Remy Ganzevles
med i bestyrelsen fremadrettet. Remy
stillede op til sidste valg, men kom ikke
ind. Ved dette undgår vi at skulle udskrive
et nyt valg.
Remy bliver nyt medlem i Bestyrelsen
Vedr. Bestyrelsesansvar - punktet kommer
på næste møde, da der skal strammes lidt
op omkring bordet.
Det er en forventning af der kommer en
tilbagemelding på budget fra alle, som Mads
kan bruge til høringssvar. Han skal modtage
kommentarer senest 22. august til Mads.
Man kan se på:
Undervisnings- og fritidsudvalget
1) SFOnormering
2) Forøgelse af lærernes undervisningstid
I økonomiudvalget:
3) Ingen prisfremskrivning
4) Besparelse på ledelse og administration

7.

Nye emner for bestyrelsen i
skoleåret 2022/23

18.10
15 min.

Er der nogen bestemte områder eller emner
som bestyrelsen ønsker at tage fat på, gerne
baseret på feedback fra forældre?
Der kan komme nogle emner efter
kontaktforældremøde.
Det er generelt svært at få feedback fra
forældre - det kan være en
kommunikationsopgave fra Bestyrelsen at
finde ud af hvordan vi får mere/en bredere
feedback.
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1) Nyt: Jagten på den gode skole. Hvordan
kan Søholmskolen lave skole så alle elever
er i progression? Herunder kan der ses på
principper, værdier og budget.
2) SFO-princip
3) Tilsyn - hvordan gør vi? Økonomi, trivsel,
timetal, bygninger, skemaer (fordeles over
året)
4) Fiskebro-udvalg (Flemming og Andreas
taler sammen)
8.
Kontaktforældre (D)

18.25
15 min.

Ny tovholder på kontaktforældremøde samt
fastlægning af dato for næste møde.
To møder årligt. Ny tovholder: Asger
Først afholdes kontaktforældremøde og det
møde efterfølges af et
skolebestyrelsesmøde.
Agenda for møderne planlægges - noget de
skal undersøge, og feedback fra klasserne.
Der laves en guide til kontaktforældre
baseret på erfaring fra andre.
25/10 bliver der afholdt
kontaktforældremøde.
Efter forældremøderne reviderer Maj-britt
kontaktforældrelisten.

9.

Eventuelt (O)

18.40
10 min.

Generalforsamling SøV

10.

Formulering af besked til
forældre / ugebrev + ect.
svar til elevråd

18.50
10 min.

Helga sender noter til Mads

