
 

   
Referat af SB torsdag d. 02.05.19  kl. 18.30-

20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Paw, Agathe, Hans 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  
 

 
* Formand      

-Opfølgning på dialogmøde Thomas fortalte at der havde 
været tre faste grupper til mødet hvor forældrene og 
politikkerne havde gode snakke om tre emner. 
Det var efter at Bitten havde foldet Aula udrulningen ud 
for de fremmødte. 
Der var egentlig nok for lidt tid til drøftelserne – godt at 
mødes på den måde. 
Grupperne afleverede efterfølgende et notat om 
samtalerne til BFU. 
Skolefesten var meget vellykket – der havde været rigtig 
mange mennesker. Det medførte en snak om måden den 
afvikles på. Den nuværende form er nok det bedst mulige 
kompromis men skal naturligvis videreudvikles.   

* Ledelse      

-Opfølgning på stoffer – vi har været i dialog med det 
øvrige Campus område omkring det indtag af 
euforiserende stoffer – som vi har hørt også sker i og 
omkring skolen. Vi har fat i nogle elever og familier, som 
det vedrører og vi har i øvrigt talt med alle vores 
udskolingsmedarbejdere omkring problematikken og 
informeret vores forældre om vores bekymringer.   
-Hvor langt er vi ift. næste skoleår – der bliver arbejdet 
på højtryk på at gøre rammerne klar til at lave 
fagfordeling, så vi kan komme i gang med at lave alt det 
praktiske arbejde. Der er lavet alt det overordnet, så vi 
ved at verden kan hænge sammen for alle klasserne. Så 
normeringen er også ved at være på plads. De pligtige 
drøftelser er i gang med AMR og TR.  
Vi mangler at få en tilbagemeldinger på hallen, noget 
som er med til at starte vores muligheder for at lave 
skemaer, efter vi har afsluttet fagfordelingen.  
-Vi har pt. tre langtidssygemeldinger, to fra SFO og en fra 
skole, noget som også påvirker resten af huset og 
eleverne.  
-Vi har afholdt skolefest – noget som var en fantastisk 
oplevelse set fra skolens side af. Det var fantastisk vejr på 
dagen, og mange var derfor også uden for. Vi har en 
oplevelse af at vi er ved at have skabt nogle traditioner. 



 

   
Michael fortæller, at det kan virke som en meget 
stressende dag, både for børnene og for familierne. Vi 
taler sammen om hvad der evt. kunne være anderledes, 
boder, engageret store elever mv. Det var skolens 
oplevelse at der var mange tosprogede elever og deres 
familier – formentlig fordi vi har lagt den uden om 
ramadan. 
-Vores 5.C skal afsted til skole OL i svømning, og 
klasserådet havde også en bod til skolefest, for at samle 
penge til at de kan komme afsted.  
-Næste uge starter de skriftlige prøver – noget vi er 
meget spændte på og har store forventninger til at alle 
kommer til prøver.  
-Der har lige være evalueringsmøder omkring vores 
jobswob ift. SFO. 

*AMO/MED       

-Der har været afholdt MED møde i dag, hvor dagen var 
fyldt af næste skoleårs planlægning og drøftelser herom. 
Ligeledes blev der drøftet implementeringen af Aula.   

*Elevråd       

-Der har ikke været afholdt elevrådsmøde – da det var 
planlagt på den dag der skulle afholdes skolefest (som 
blev flyttet).  
-Elevråddet bliver inviteret ind til at drøfte Aula og 
udrulningen heraf.  

* Andre  Alle     

-Der er et ønske om at 8. årgangseleverne kan komme til 
terminsprøverne ”det rigtige” sted og om man kan gøre 
det i tråd med at 9. klasserne laver terminsprøver og 
eksamener.   

3. Drøftelse af 10. 
klasse Alle   

-Som skole oplever vi det som meget værdifuldt at have 
10. klasserne som en del af Sophieskolen. Det giver god 
mening ift. det klientel som vi har i 10. klasserne og vi 
kan være bekymret om andre kan løfte tilbuddet på 
samme måde for eleverne.  
-Det tales om at 10. klassescentret er en udgift for os 
som samlet skole og det vil også frigive lokaler, hvis man 
politisk valgte at flytte det.  

4. Årsberetning Alle   

-Hvordan gør vi med årsberetningen? (hvor og hvordan)? 
Hans fortæller, at man i Stubbekøbing lejer ”færgen Ida” 
for at afholde årsberetning – det bliver spændende om 
det giver en tiltrækning. 
-Vi aftaler at Thomas skriver årsberetningen og sender 
den ud i stedet – vi er ikke lykkes med at samle folk i flere 
år så derfor tages denne løsning. 

5. Trafik Ledelse/Alle   

-Der er nu lavet ensretning på skolevejen og malet 
cykelsti – det er blevet rigtig godt! 
-Jax taler med Jan U. om at få ændret tidspunktet om 
eftermiddagen – hvor man ikke må dreje til venstre. 



 

   
-Der ønskes at vi udarbejder et ”fodgængerfest” ude 
foran vores indgang ved P-pladsen, for at passe på 
eleverne om morgenerne.  

6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Årshjul næste skoleår samt mødedage. 
-Aula – kommunikation hvordan og hvad? 
-Arbejdsdag forældre til forældre omkring Aula i august – 
hvornår skal det være? 
-Princip for lejrskole/skolerejse – økonomi hertil. BGU 
undersøger behovet.  
-Skolepsykolog 

7. Eventuelt Alle Åben   

-Dimission – hvor SB skal sørge for at have forberedt og 
holde en tale. Det er d. 26. og 27. juni. 
-Der ønskes at der ses på pentagon og ovenlysvinduerne. 
-Der er forældre fra UC der har klaget over at der bliver 
holdt fødselsdag i skoletiden – det er ny viden for 
ledelsen – men noget man vil gå på opdagelse i.  
-Der er blevet spurgt fra lærerne om vi kan drøfte og evt. 
hæve egenbetalingen til 9. årgangs Berlin turen - 
princippet.  

8. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 

 


