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

Referat
Skolebestyrelsesmøde nr. 84, onsdag den 23. september kl.
19.15 – 21.45
Fraværende Helle, Petra, Pia, Dorthe,
1. Godkendelse af protokol
(Formand)

Godkendt

2. Godkendelse af referat
(formand)

Godkendt

3. Nyt fra elevrådet
(elevråd)

Otto orienterede.
Punkter legepatrulje, toilet og moppepolitik
5 min

4. Erfaringer med toiletregler.
Elevrådet arbejder med at
forbedre hygiejnen på
toiletterne. Bestyrelsen får en
tilbagemelding (elevråd)
5. Forslag fra forælder om at
være sponsor skole. Se tidligere
fremsendt bilag. Forslagsstilleren
deltager

Skydeskiver, hygiejnekampagne og ”eget toilet” pr klasse er i
spil i arbejdsgruppen
5 min

6. Hjemmeside
Status på arbejdet med at
opdatere hjemmesiden (ledelsen)
7.Principper
Arbejdet med skolens principper
skal fortsætte. Vi afgrænser
status og aftaler en plan og
vælger hvilke principper vi vil
arbejde på. (formand og ledelse)
8. Udeskole
Bestyrelsen får en status på
medarbejdernes tilgang til
opgaven i dette skoleår.
(medarbejderrep)

Skole i Tanzania
Opfordring til klasser om at deltager. Foredrag for elever.
Undersøge interessen blandt forældrene.
Måske et Indskolingsprojekt? Vi spørger medarbejderne
Hvorledes kan det komme ind i undervisningen som et relevant
emne? F.eks kontakt til elever i Tanzania
Undersøges nærmere til næste gang
15 min
Henning og Gitte har arbejdet med siden. Henning orienterede
Bemærkes mangler så meddel dette.
10 min
Arbejdsgruppe til udspil for uu og fafd. Eller skal det være noget
helt andet? LT kommer med et udspil.
Proces til arbejdsform. Vi kan bruge et halvt møde pr princip i
plenum.
15 min
Mette redegjorde for aktiviteter som medarbejderne tager
Forældrene spørges på forældremødet om de vil være med igen.
Dagens tema bør belyses af en konsulent. Peter er med i
arbejdsgruppen.

Tiltaget placeres i sammenhæng
med VS (ledelsen)
Bestyrelsen drøfter næste step i
processen.
(formand)
9.Orientering
Henvendelser fra forældre.
Henvendelse om
 IT regler specielt om spil
 Trampesti til ”skrænten”
(bestyrelsesmedlemmer)
10. Arbejdet med børnenes
personlige og sociale
forudsætninger. Arbejdet tager
udgangspunkt i ministeriets
terminologi og materiale. Bilag
(Ledelsen)
11. Drøftelse af ønske om
etablering af Søholmskolens
venner. (Ledelsen)
12. Meddelelser
 Formand
Ledelse om besparelser omtalt på
sidste møde
Vedligehold maling og lyd
13. eventuelt



Næste møde
(Formand og ledelse)

PR tager det op.
Hvordan kommer vi videre? Er det f.eks. via at inviterer de ydre
ind så som foreninger og virksomheder?
20 min
herefter 5 minutters kaffepause
Orientering om Ipad-politik
Politikken lægges på intra
Jan prøver at tale med skovejer Christian VN
10 min
Termonologien i ministeriets materiale er udgangspunkt for
vores indsats.
20 min

Det besluttes at vi begynder processen.
10 min
Dorthe Ilsøe har meddelt at hun træder ud af bestyrelsen

10 min

Om skolefesten. Bestyrelsen deltager med en tipkupon
Vender tilbage med opgaver
5 min
BTU, Facebook, hvad synes vi at vi skal have principper for?
Ledelsen kommer med udspil
Hvad vil vi med udeskole vers 2,0
1 min

