
Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag d. 

2. marts 2016 kl. 18.30-20.30 

 

Lokale: Personalerummet på Thorsensvej Fraværende:  

    Charlotte, Anita, Hans, Allan 

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol Christian       

2. Siden sidst         

* Formand 
 

 Marianne    15 

- Fællesmøde SB 
Rene orienterede fra mødet: 
Mødet mundede ud i et åbent læserbrev om 
besparelserne. 
Henrik Hansen fra lærerforeningen gav på mødet 
sit billede af konsekvenserne af de planlagte 
besparelser, - herunder modsætningsforholdet 
mellem krav om øget karaktergennemsnit og 
trivsel, - og besparelserne på personale i 
skolerne. 

- Trivsel – inddragelse af forældre 
Marianne orienterede fra udvalgsmøde: 
Der skal gøres mere ift. nye forældre, - og der 
afholdes derfor et forældremøde for kommende 
0. klasser, for at hjælpe dem i gang med arbejdet 
med trivselsfremmende arbejde i deres klasser. 

- D. 9. juni vil SB samle forældrerådene på 
Sophieskolen og vejlede dem ift. at få fokus på – 
og arbejde med trivsel på deres respektive 
årgange. 

- Seneste cafe-møde var igen godt besøgt, - også 
selvom mange havde travlt med at komme videre 
til diverse fritidsaktiviteter. Næste 
cafearrangement afholdes i april på 
Sophieskolen. 

* Ledelse Ledelsen    15 

- Personalearrangement 24/2 2016 

Arrangementet omhandlede konflikt-

håndtering: 
Personalet har givet meget positiv respons på 
arrangementet, - og det er blevet meldt ud, at vi 
skal bruge det ”fælles sprog” til at hjælpe 
hinanden til at blive dygtigere ift emnet. 
Der vil blive en opfølgning i efteråret 2016. 

Skolens måltavler: 
- Vi skal have justeret skolens måltavler, - altså 

hvilke særlige indsatser Sophieskolen skal 
arbejde med. 
Undervejs i processen vil SB blive holdt 
orienteret om indholdet. 

*AMO/MED       
- Psykisk APV Er under udarbejdelse. Der er 

deadline for besvarelse fredag d. 4/3 2016. 

*Elevråd       

- Elevrådet bakker op om UU som en ”to-voksen-

ordning”. 

- Ønsker en bedre koordinering af 



lektie/afleveringsmængde. Dette foreslås sikret 

gennem korte møder med lærerne på 

årgangene. 

- Avisen forventes at udkomme første gang i forb. 

med skoleåbningen. 

* Andre       
  

 

3. UU – længden af 
skoledagen Ledelse 

- Hvordan ønsker vi at afvikle UU på 

Sophieskolen? 

Der var ikke enstemmig enighed om at afvikle 

UU på en ny måde, - men det blev besluttet, at 

vi afvikler UU som en ”2 voksen ordning” i det 

omfang, det er en fordel for børnene: 

Det tilstræbes, at vi opnår følgende: 

10. årgangs lærere skal ikke længere varetage 

UU for elever, de ikke kender. 

Forskellige fag kan i forskellige perioder have to 

lærere på – hvilket lægger op til holddeling og 

differentiering. 

Der kan tilrettelægges mere intense 

fagspecifikke forløb af forskellig varighed. 

Personalet kan få noget samlet tid til 

forberedelse. 

Ordningen evalueres om et år, dvs. februar 17. 

4. Trafik Alle 20 

- Skolepatruljer – Tue bliver ny 

skolepatruljeansvarlig, - der vil i en periode være 

brug for ekstra bemanding, da vi kortvarigt vil 

være på tre matrikler. 

5. Indvielse af 
Sophieskolen Ledelse 

 
 20 - Foreløbigt program – JAX sender program 

6. Besparelser Alle 20 

- JAX orienterede om besparelse, - der bliver 

fundet ved personalereduktion. 

AMR og TR orienteres i torsdag d. 3/3 – herefter 

orienteres de berørte personaler. 

7. Kommende 
punkter    -  

8. Eventuelt Alle 10 

  

- Opsigelse af kørende mælkeordning til fordel for 

skovkøkken, vandautomat eller mælk med 

hjemmefra, - vi smider alt for megen mælk ud! 

- Morgenmadsordning gennem broen til bedre 

sundhed – kan laves som tilkøbsordning. 

 
  
9. Personsager   

 Elevrepræse
ntanter 
deltager ikke  5   



 


