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

Referat
Skolebestyrelsesmøde nr. 93, onsdag den 15. juni 19.15– 21.45
Afbud Pia Jacobsen, Henning Berg,
1. Godkendelse af protokol
(Formand)
Godkendt
2. Godkendelse af referat
(Formand)
Godkendt
3. Nyt fra elevrådet
(elevråd) Intet
4. Orientering om høringssvar Jan orienterede
Der er udarbejdet et fælles høringssvar fra alle bestyrelsesformændene
5. Orientering om økonomi
Vi er pt udfordret på den økonomiske front. Der er et større forbrug end
budgetteret. Forklaring er følgende:
 Manglende barselsrefusion jan til maj
 Januar SFO endelig ferieafregning aftræden / vikarudgift
 Februar SFO Regulering og vikarudgift x4
 Marts grunde og bygninger
 April Personaleudgifter ekstra feriepenge
 Maj Personaleudgifter 6. ferieuge, grunde og bygninger
Det forventes at der sker en bedring af økonomien fremover.
Omkostningsreducerende tiltag er iværksat
Orientering taget til efterretning
6.
 Næste års arbejdstid for lærere 35 timers tilstedeværelse 5 timer hjemme
 Musikundervisning i 3. og 6. klasse (Kor)
Orientering
7. Orientering om årets indsatser
 Læringsmiljøet. Eleverne her taget miljøet til sig. Aktiv floor bruges meget
af SFO. Eleverne er glade for biblioteket
 Læringskulturen. Eleverne har lært barn/elev rollen
 SFO Står for bevægelse. UU lidt forskelligt. Nogen er selvstændige, andre
aftaler med teamet.
 Ombygning i SFO mhp udvidelse af SFO2
Orientering taget til efteretning
8. Orientering om trivselsundersøgelsen
 0-3 klasse Indflydelse på timernes indhold
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 Larm i klassen
 Toiletter
 4-6 klasse støtte og inspiration (Indflydelse på timernes indhold)
 Larm i klasserne (forstyrret af afbrydelser)
 Toiletter
Orientering
Det bør bringes på nettet. Også i forhold til rød/grøn
9. Orientering
 Henvendelser fra forældre. (bestyrelsesmedlemmer)
 Besøg af direktør og lokale repræsentanter for at se på
udbygningsmuligheder til idræt
 Besøg af teknikere mhp ombygning i forhold til nyt fag håndværk/design
Orientering taget til efterretning.
10. Eventuelt
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
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11. Næste møde
(Formand og ledelse)
Nedsættelse af ansættelsesudvalg Jan H

