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Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde nr. 87, mandag den 14/12
Fraværende Otto og Marie

1. Godkendelse af protokol
(Formand)
2. Godkendelse af referat
(Formand)
3. Nyt fra elevrådet
(elevråd)

1, 2, 3 og 5. Pause, herefter pkt. 4

4. Hvad står Søholmskolen for
fremadrettet?
Vi tager udgangspunkt i
bruttolisten fra sidste møde og
analyserer målet for de enkelte
aktiviteter.
(Bilag nedenfor og et fra Jan)

Emnerne Værdiger og Inklusion deles og bearbejdes separat.
Nedenstående er ikke besluttet, men stikord til det videre arbejde med
emnet.
Analyse af værdierne i listen

Godkendt

Papir på gangene til løbende næser.
Evt køkkenrulle i klassen.
Om legepatruljen.
Gårdvagt. Evt en kampagne med at følge op. Drøftes blandt
medarbejderne.
Elevrådet undersøger hvad eleverne vil lave når de nu skal være
ude?

Inklusion, undervisning/læring. Politisk krav om både inklusion og
læring. Inklusion styrkes af den faglige undervisning. Forklar inklusion
bedre

Mange ændringer i skolen gennem de seneste år, ny kultur med nye
roller. Hvorledes kommunikeres det?
Hvad vil vi arbejde med, og kan det tilpasses til den nye arbejdstidslov?
Har vi råd til det kit som bilagslisten nævner?
Temaer: Globalisering, natur og krop, det musiske, dannelse og
uddannelse. Det fælles projekt og arbejde er vigtig
Personalet skal drøfte ideerne. Forslag om Os selv aften for bestyrelse
og medarbejder.
Oplæg til fælles dag ifm tiltræden af den nye bestyrelse. Hvilke værdier
vil vi bygge videre på for den nye Søholmskole.

5. Hvad vil vi med udeskole?
Udeskole også - jf. Helles skriv.
Udeskole-dag i foråret skal
have fokus på konkret
implementering af udeskoleprincippet i undervisningen.
Praktikere, som har gennemført
det andre steder inviteres som
oplægsholdere for personalet.
6. Orientering
Henvendelser fra forældre.
(bestyrelsesmedlemmer)
7. Eventuelt
8. Næste møde
(Formand og ledelse)
Bilag i tilfældig orden.

Ideer. Kan vi sætte os ned og lave skitsen til en årsplan?
Ideerne er der, vi skal blot udmønte dem.
Hvem arrangerer? Hvilken dag? Evt. 20. eller 27. maj. Det drøftes
på et personalemøde.

Pulje til forebyggelsesindsats mod ”vold og trusler om vold”
110.000. Konsulent og bunden manual.
Drøftelse af den inkluderende møde

Kongelejr, Samsø, England, Skolefest Elevfest, Totalteater, Morgensang
Kultur-tur, Jyatlon, Affaldsdag, Skolernes motionsdag, Alle børn cykler
Lusia, Julestykke, Skolefest forestilling, Haver til maver, Interne koncerter
Gæstekoncerter, Paraplyvenner

