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Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde nr. 85, tirsdag den 20.
oktober 2015 kl. 19.15 – 21.45
Fraværende Otto, Petra, Helle E, Carsten H, Maria,

1. Godkendelse af protokol
(Formand) 1 min
2. Godkendelse af referat
(Formand) 1 min
3. Nyt fra elevrådet
(elevråd) 10 min Udsat
4. Henvendelser fra forældre.
(bestyrelsesmedlemmer) 12 min

5. Arbejde med princip for? 45 min
15 min pause Udsat

Mødet var ikke beslutningsdygtigt

Flygtningebørn. Vi har ikke fået en henvendelse fra Røde Kors. Vi vil
tage individuel stilling ved en henvendelse hvad vi gør hvis vi får en
henvendelse
Søholmhuset. Ragnhild orienterede. Skolen har sendt ansøgning om
brug, men med ekstern driftbudget
Et emne som rør sig rigtigt meget blandt medarbejderne er en
følelse af at skolens traditioner og dermed medarbejdernes
selvforståelse er under voldsomt pres. Der nævnes hyppigt emner
som Kongelejr, Totalteater, Lejrskoler til Samsø og England,
Musikevents, Jyatlon, Motionsdagen, Skolefest, Vilde Vulkaner og
Gallafest. Listen er måske længere.
Det er alle meget fine ting, som har det til fælles, at det kræver tid at
sætte i værk. Samtidig har vi også medarbejdere som føler at deres
forberedelse er under pres.
Der er blot den virkelighed, at det ikke elementer som indgår i de
læringsmål som skolen bliver holdt op på. Hvert år bliver eleverne
målt, og politikerne lokalt og på landsplan forventer at elevernes
standpunkt rykker sig positivt i forhold til de nationale mål for alle
fag.
Jeg har meldt ud, at Kongelejr og Totalteater ikke kommer på tale i
min tid her på skolen, men spørgsmålet er hvad af de øvrige
aktiviteter som vi kan og vil fastholde og på hvilken måde det kan
ske?
På mødet begynder vi en proces frem mod at afklare hvordan vi i
fællesskab forventningsafstemmer om hvem og hvordan opgaver

kan løses.
6. Brugertilfredshedsundersøgelse
Orientering fra ledelsen 12 min
(bilag)

Brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU) vedhæftes som bilag.
Ledelsen redegør for processen. Procesplan vedhæftet

Orienteret af Peter
Ledelsen har udarbejdet en procesplan for arbejdet med at
implementerer den Ny læringskultur
Orienteret af Peter
8. Hvad vil vi med udeskole 12 Orientering om opfølgning på udeskole 1,0
min (bilag) Udsat
Ønsker til indhold på udeskole 2,0
9. Facebook status 4 min
Jesper Ulrich er ikke tovholder på Face-book profilen.
7. Arbejde med ”ro til læring”
Orientering fra ledelsen 10 min
(bilag)

10. SFO mål og indholdsbeskrivelse
(bilag SFO leder) 15 min

Læs bilag og kom med input
Taget til efterretning efter rund sendelse til de fraværende

11. Vedetægter for Søholmskolens
venner (bilag) 10 min

Læs forslag til vedtægterne igennem og
ændringsforslag
Godkendt med efterformulering
Bestyrelsens sammensætning
Lån af hus på Samsø. Ikke længere en mulighed
Økonomioversigt (2 Bilag)
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12. Orientering 10 min

13. Eventuelt
14. Næste møde
(Formand og ledelse)

Brug af I-pad i pauserne.
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