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

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 19/9-2022, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Dagsorden

Deltagere: Flemming, Mads, Louise, Anita, Henriette, Helga, Lise-Lotte,
Asger, Remy 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

Godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

17.05
5 min.

Godkendt

3.

Elevråd (O)

17.10
10 min.

Orientering fra elevrådet
Ann tjekker med Janus til næste gang.

4.

Orientering (O+D) fra
skoleledelsen og
formanden

17.20
20 min.

Generel status:
Budgetforlig og konsekvens
1: Budget: 2.55% fra oktober + 0,3% til april +
lærerløn 8964kr/år fra 1/8 2023
2: En undervisningslektion op det bliver ca en
300000 kr vi skal finde - og det tænker vi er
muligt. hegn computer maling i SFO2 de første
steder vi starter.
3: I

korte træk kan vi nu sige at Hvidsø
Badelaug, en afdeling under Jystrup
Idrætsforening, at Hvidsø Badelaug vil
stå for drift af saunaen, og betale for
energiforbrug og vandforbrug, der
opgøres på særskilte målere
4: Hvordan går det med omrokeringerne i SFO?
5. De nyansatte er landet godt på skolen. Glade
for skolen og deres nye kollegaer.

5.

Kommunikation (D)

17.40
20 min.

Det er generelt svært at få feedback fra
forældre - diskussion af hvordan vi får
mere/en bredere feedback.
Vi lukker punktet kommunikation og
fokuserer kræfterne til punktet
kontaktforældremødet.

Til hvem, af
hvem og
hvordan?
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6.

Kontaktforældremøde
25/10 (O+D)

18.00
20 min.

Agenda for møderne planlægges - noget de
skal undersøge, og feedback fra klasserne.
Der laves en guide til kontaktforældre
baseret på erfaring fra andre.
Skolen opdatere oplysningerne.
Asger laver indbydelsen og sender ud.
Asger udarbejder dagsorden og udsender et
preview til bestyrelsen

7.

SFO-princip (O)

18.20
5 min.

Status fra arbejdsgruppe
Udsættes til næste gang

8

Tilsyn (D)

18.25
20 min.

Se tillæg ‘Tilsyn.pdf’ fra Skole og Samfund
som information til dette punkt.
Diskussion af tilsyn og evt. udarbejdelse af
årshjul til dette.

9.

Eventuelt (O)

18.45
5 min.

10.

Formulering af besked til
forældre / ugebrev + svar til
elevråd (B)
Punkter til næste gang

18.50
10 min.

Vi bibeholder det vedtaget årshjul.
Bestyrelsen er rundt i de hjørner på skolen
der beskrives i folderen vedr. tilsyn fra skole
og forældre.
ikke noget til EVT.
Dette punkt nedlægges og der satses på
kontakten til kontaktforældrene.
Hvordan går det med omrokeringen i SFO2?
- Hvordan bliver det evalueret?
(elever, forældre og personale)

