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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 25/10-2022, 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.

0.

17.00
60 min

Styres af Asger
Alle klasser var repræsenteret af mindst en
forælder til kontaktforældremødet.

Kontaktforældremøde

Formålet med at have kontaktforældre:
dialog og samarbejde på kryds og tværs.
Der er valgt mindst to forældre i hver klasse i
år, der kan være kontaktforældre. Skolen har
et ansvar for fx. at inddrage
kontaktforældrene i planlægning af
forældremøder m.m. Et eller to gange om
året skal der afholdes kontaktforældremøde.
Kontaktforældrenes ansvar er at være
bindeled mellem klassens forældre og
personale samt mellem klassens forældre og
skolebestyrelse. Igen er dialog og
samarbejde vigtig samt at igangsætte sociale
arrangementer i de enkelte klasser.
En måde at gøre det på kan være ved at
oprette mindre aktivitetsudvalg, så det ikke
kun er kontaktforældre der trækker det store
læs og der kan komme flere gode idéer i spil.
Der er mange ting man som forældreråd kan
have brug for at drøfte på på første
forældremøde (ofte er der kun et
forældremøde om året). Det kunne være rart
at man som kontaktforældre/forældreråd har
en guide til hvad der skal besluttes,
orienteres om eller drøftes, så man kan være
forberedt på dialogen inden forældremødet
afholdes.
Emner til guide:
●
●
●
●

Fødselsdage (gaver, afholdelse)
Aftale om arrangementer for
klassen, og hvem skal planlægge
Kontaktforældrenes opgave og valg
Der kan hentes materiale på “Skole
og Forældre” - Samspillet er fx et spil
hvor der kan deles

Til hvem, af
hvem og
hvordan?
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●
●
●

holdninger/drøftes dilemmaer
tilpasset alderstrinet.
Klassekasse og aftaler i den
forbindelse
Trivselsundersøgelse
Forældrenes samarbejde og dialog

Man kan låne skolen til klassearrangementer
- kontakt skolesekretær Maj-britt
Indsamling til skolerejse der ligger i 6. klasse
kan påbegyndes allerede fra 0. klasse. Der
kan til skolerejsen også ansøges midler fra
Søholmskolens venner. Skolefestens
overskud går til Søholmskolens venner.
Lejrskolen i 5. klasse bliver betalt af skolens
budget - dog opkræves der kostpenge.
Indbetaling til klassekasse svinger mellem
100-400 kr. Man kan ikke kræve at alle
indbetaler til en klassekasse og må ikke
udelukke nogen i klassen fra arrangementer.
Det kan være svært at have indblik i hvordan
trivslen er i klasserne. Man kan læse
elevrådets tilbagemelding på referater fra
skolebestyrelse. Det er et ønske at man som
kontaktforældre kan have et bedre indblik i
klassens trivsel. Skolebestyrelsen kunne
kigge på hvordan der kan gives viden om
trivsel videre.
En kontaktforælder-folder kunne være godt
til nye forældreråd.
Slides sendes ud med referatet.
1.

Godkendelse af dagsorden
(B)

18.00
5 min

Evaluering af kontaktforældremøde under
punkt 4

2.

Godkendelse af referat (B)

18.05
5 min.

Godkendt

3.

Elevråd (O)

18.10
10 min.

Orientering fra elevrådet
På første elevrådsmøde blev Niklas og Amy
valgt som formand og næstformand.
Elevrådet har talt om mærkesager, fx. bedre
indemiljø (herunder rene toiletter, rengøring,
udsmykning), grønne planter.
Ønske om Skolebod arrangeret af elevrådet
(ud over det der allerede er planlagt for 5. og
6. klasse).
Elevrådets bestyrelse har været inde i RKE
og mødes med borgmesteren.
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Der er ønske om at der bliver mere
brobygning til Vigersted.
Der er valgt Børneråd i SFO2.
Der har været afholdt gode arrangementer bl.a har der lige været motionsdag, hvor det
var rart at man var sammen med sin klasse.
Måske kunne man tænke over hvordan man
næste gang kunne lave aktiviteter der er
tilpasset alderen.
Rollespilsugen gik godt i år - planlagt af
personalet på skolen. Der var mere kamp i
år.
Spørgsmål fra bestyrelsen:
Hvordan kunne det arrangeres at forberede
mad - kan det være noget man laver i
undervisningen/SFO, eller hvordan kan man
ellers organisere det.
Ønske er at der er bod én gang om ugen.
Hvad skal pengene gå til? De skal gå til
elevrådet, så de kan planlægge hvordan
beløbet kan komme alle eleverne til gavn.
Fx. købe kæmpe hoppeborg.
Punktet vedr. skolebod drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
4.

Orientering (O+D) fra
skoleledelsen og
formanden

18.20
20 min.

Generel status
Kontaktforældremøde:
Orientering om “hvad vil det sige at være
kontaktforældre” på et kontaktforældremøde
op til sommerferien.
Materiale til kontaktforældre - hurtigt
opslagsværk/guide, hvor der kan findes gode
idéer, vigtig info, links til inspiration til
forskellige emner (særligt fylder
arrangementer/ og fødselsdage samt
klassekasse), samarbejde med
skolebestyrelsen/skolen.
Efterlysning af emner på årgange.
To kontaktforældremøder - første møde hvor
det er mere generelt (herunder
rollebeskrivelse) og andet møde hvor der
kan deles gode idéer og man kan blive
inspireret. Opmærksom på at drøftelserne
skal være på et generelt og overordnet plan.
Vigtigt at informationer gives i små bidder.
Orientering om hvordan SSP inddrages på
forældremøder og i klasserne (undervisning).
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Skal vi i Skolebestyrelsen lave princip for
brug af SSP - kan vi nøjes med ét
forældremøde om året?
Kommunikation vedr. fx. trivsel - hvordan
fremmes den gode dialog og hvem har hvilke
kasketter på? Hvilken kanal kan benyttes
hvornår?
Tilbagemelding fra kontaktforældrene i
slutningen af skoleåret: “Hvad har rørt sig i
jeres klasse i år?”
Skoleledelsen:
Nyt rengøringspersonale - der er fortsat
skarpt fokus
Ny mand fra Ejendomsstaben
Børneråd nedsat i SFO2
Virksomhedspraktikant startet d.d. 6 timer
om ugen i skole og SFO - hun skal være på
skolen i tre måneder.

5.

SFO status (O+D)

18.40
15 min.

Formanden:
Status SFO, inkl. omrokeringen i SFO2
Kort introduktion til samarbejde med KL om
Kvalitet i SFO. Punktet udskydes som helhed
og uddybes nærmere til næste møde.
SFO1 ønsker også Børneråd (light)

6.

Eventuelt (O)
Punkter til næste gang

18.55
5 min.

Ann sørger for at Børnerådet SFO2 kommer
med en tilbagemelding på evaluering af den
nye organisering af af SFO2, af klubaften og
af “kvalitet i SFO” generelt.
(se punkter overfor)

