
 

   
Referat til skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 

1/11-2016 kl. 18.30-20.30 

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Hans 

     

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst         

* Formand 
 Marianne     

-Skolefesten er flyttet fra november til uge 19, i 

forbindelse med vores internationale temauge, d. 10/5-

2017. 

-D.9/11-2016 er formand og næstformand inviteret til 

statusmøde med BFU, hvor Marianne er blevet spurgt 

om hun vil fortælle noget om EFA. 

-Der er blevet afholdt DropMob kursus, som var enormt 

godt. Underviseren var dygtig og var i stand til at sætte 

en proces i gang sammen med os, så vi igennem dette 

skoleår får udarbejdet en tydelig antimobbestrategi.  

 

* Ledelse Ledelsen     

-Hjernemad er startet op i går, hvor der i dag har været 

60 elever igennem. Der bliver serveret mælk, allbrand, 

yoghurt, skyr, rugbrød, frugt. Det er en SFO pædagog, en 

frivillig (Frivilligcenteret), og en af vores blomsterpiger 

der er de gennemgående voksne.  

-Vi har ansat fire mennesker til vores 

ansættelsessamtaler. Hugo som i forvejen har varetaget 

vores vikariat, Marianne Post til vores 7. årgang og vores 

MOF. Derudover har vi ansat Ditte til vores UC og lidt 

idræt i almene. Derudover har vi ansat Lars Pilborg til at 

varetage Bolettes timer, når hun om lidt går på barsel. 

Derudover har vi en lærer til at varetage 

hjemmeundervisningen for to elever på 9. årgang. Vi er 

økonomisk presset, men vi har en klar forventning om at 

vores børnetal udløser en sikring af vores ansættelser til 

næste skoleår. Det er ønskværdigt at 

forældrerepræsentanterne deltager i samtaler, da det er 

meget givende. 

 -Ledelsen har været med til Skoleledernes årsmøde i 

Aalborg, hvor især forældre deltagelse og ansvar var en 

af omdrejningspunkterne. 

-Der er stigende børnetal flere steder i Guldborgsund 

kommune – som giver et øget pres på børnehaverne.  

-Christian er startet så småt op i går, og forventer at være 

helt oppe i tid omkring nytår.  

-Ungdommes røde kors starter endnu et mentor forløb 



 

   
op igen i går, som så småt går i gang den kommende 

måned. 

  

*AMO/MED       -Intet 

*Elevråd       

-Elevrådsmødet har været samlet i dag – både det store 

og lille. Fremover vil det være delt op. 

-Der bliver lavet køleskabskontrakter med hver klasse, så 

alle ved hvem der har ansvaret for rengøring mm..  

-Trafikken er mest hektisk 7.40 – især ude foran CELF. 

Der ønskes en skolepatrulje mere. 

-Der bliver fjernet låse fra skabene, derfor ønskes der en 

fælles løsning. (skolen finder låse der passer til og sælger 

det). 

-Elevrådet ønsker at sælge kasketter, bluser mm. Af 

Sophieskolens logo som sælges af elevrådet, hvor det lille 

overskud der er, går til elevråddet. SB tænker det er en 

god ide.  

-Der var et ønske om at lave en by, hvor alle eleverne 

deltog og mærkede at være en del af noget andet. 

-Mødet med skovkøkkenet gik godt. De ville sætte 

priserne lidt ned, sørge for mere varm mad så der også er 

til udskolingen. Man kan bestille sin varme mad i det 

første frikvarter.  

-Hår i maden stammer ikke fra Skovkøkkenet, men fra de 

kunder der spiser af salatbaren. 

-Der bliver sat håndsprittere op i kantineområdet. 

-Skovkøkkenet skal informeres når vi har årgange/klasser 

ude af huset.  

-Forslag om parkeringsregler eller eleverne trækker i gule 

veste og hjælper elever og forældre med at parkere om 

morgenen.  

* Andre       
  

 

3. Trivselsunder- 
søgelse Ledelse Åben  

-Vores trivselsundersøgelse er foretaget i foråret, inden 

flytning til Sophieskolen.  

-Vores overordnet trivselsundersøgelser bliver suppleret 

med interne trivselsundersøgelser, som også bliver 

behandlet på vore årgangskonferencer.  

-Det vi skal gøre bedre er at vi har elever der føler at de 

bliver mobbet – det gør vi b.la. ift. at få fokus på trivsel 

også ift. vores nye antimobbestrategi. 

-Det vigtigste er ikke at vi måler os med andre, men 

tværtimod at vi måler os med os selv og genbruger den 

fra år til år.  

-Både elever og forældre mener at det er vigtigt at alle 

skolens lærere har samme tilgang – at den er vigtig og 

prioriteret.  



 

   
-Trivselsundersøgelserne skal være med til at synliggøre 

hvad der er svært for den enkelte elev, så vores indsats 

er målrettet.  

4. Opfølgning på 
inspirations aften Ledelse Åben Rykkes till næste møde 

5. SFO Ledelsen 
 
Åben 

-Anne-Marie fortæller om hvilke aktiviteter der er i SFO 

og hvilke pædagogisk grundtanke der ligger til grund 

herfor. 

-Der er forskellige aktiviteter i SFO, der både er mindet 

på drenge og piger. Der er ligeledes aktiviteter både inde 

og ude, fysiske og inaktive aktiviteter. Man er bevidste 

om at SFO er elevernes fritid, så det bliver der også taget 

hensyn til efter endt skoledag.  

-Morgenerne i SFO foregår stille og roligt for at eleverne 

får en god og rolig opstart til dagen. Der er omkring 50-

60 elever om morgenen inden skoledagen starter.  

-Der er aften arr. en gang om måneden, og længe åbent 

en gang om ugen.  

-Om eftermiddagen er pædagogerne klar til at modtage 

eleverne, inden de er færdige med deres undervisning. 

 

-Der er ikke mange elever i ferierne – men vi ved ikke om 

det er godt eller skidt. Der er flere forældre der oplever 

at eleverne ikke har noget tilbud især i efterårsferierne 

og sommerferien. Der er bekymring om, at det at der 

ikke er et tydeligt skema og/om aktiviteter i ferierne, 

hvor eleverne og forældrene kan se hvad der kommer til 

at ske i løbet af dagen/ugen.  

  

6. Trafik Alle 

 -Der er opfølgende trafikmøde i næstkommende uge. 

-Vores stiområde er nu blevet asfalteret. 

-Vores cykelbane er stærkt udfordret af vejret og bliver 

indviet i starten af december. 

-Der bliver plantet træer 

7. Opfølgning på 
kvalitetsrapport     

7. Punkter til 
næste møde Alle   

-Mødet afholdes på en time og efterfølgende spises der 

julefrokost 

-UC 

-Status ift. BFU mødet. 

-Opfølgning på inspirationsaften 

8. Eventuelt Alle 5 

-Arbejdsdag d. 10/12-2016 kl. 8-12. Der vil være 

morgenmad. Dagsordenen vil være vores lektier og 

øvrige principper. 

-Der mangler et SB cafémøde – næste dato er d. 18/11 kl. 

14. Marianne, Lars og René deltager.  

-Anita træder ud af SB, formentlig omkring nytår da 

familien skal flytte. 



 

   
-Der er udfordringer med SMS-beskederne der sendes 

igennem intrasystemet.  

-Ny dagsorden laves d. 11/11 kl. 13. Marianne og Lars 

deltager.  

 
9. Personsager   

Elevrepræse
ntanter 
deltager ikke  5   

 


