
 

   
Dagsorden til SB onsdag d. 03.04.19  kl. 

18.30-20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Jan, Rascha, Paw 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand      

-Der er kommet en henvendelse fra en studerende 

omkring skolens toiletforhold til skolebestyrelsen. 

Thomas tager sig af den. 

-SB er blevet bedt om at lave et høringssvar på 

modtagerfunktionen flyttes. 

-Der laves aftaler omkring forældrerådet på 2. årgang. 

René tager kontakten og ny tovholder funktion.  

-Thomas og Lene har været i dialog omkring salg af 

stoffer på Campus området. Skolen har været i dialog 

med SSP. I den forbindelse bliver der talt om stoffer på 

skolen, brug af snus, Hash og kokain. Noget som skolen 

følger op på. 

* Ledelse      

-Opstart af forårsbørn – der er kommet 51 nye elever der 

startede i mandags, som er kommet godt fra start. Det er 

glade børn der er kommet og der har været gode 

overleveringer fra børnehaverne.  

-Huset i øvrigt – der er gang i flytninger i huset. Pt. er 

vores 5. årgang hjemløs. Om tre uger bliver det 7. årgang, 

indtil vi igen har plads til alle i huset. Der er ved at blive 

planlagt og talt om næste skoleår, noget som endnu er 

på trapperne. Næste år har vi både ændringer på 

rammen – længden af skoledagen og indhold i 

undervisning. 

-Der er ved at blive forberedt skolefest d. 25/4-2019 – 

der er godt gang i tanker om boder og billetsalg.  

-Info om dialogmøde – som foregår på skolen i morgen. 

René og Thomas deltager med Jan og Lene herfra. Vi 

laver opfølgning næste gang.  

*AMO/MED       

 

 -Der er fortsat ved at blive samlet op på vores 

pædagogiske eftermiddag.  

*Elevråd       

-Sidste gang havde vi et kort møde – der var mange 

elever der ikke var der, da der var lejrskole og 

Temafagsuge på skolen.  



 

   
-Der er indkøbt to trampoliner for elevråds pengene – 

noget som var til stor glæde og på baggrund af 

elevønsker.  

* Andre  Alle     
 

  

3. Økonomi Connie   

-I 2018 kom vi ud med et underskud – noget som dels 

skyldes overnormering i huset, men også ansættelser af 

støtter som vi ikke længere har får midler til igennem 

SKAL puljen. Derudover har vi ikke været dygtige nok til 

at navigere i den nye tildelingsmodel.  

-Connie gennemgår vores regnskabsbemærkninger for 

2018. Ligeledes gennemgås regnskabsbemærkninger pr. 

d. 31/3-2019 gennemgås.  

-Tildelingsmodellen gennemgås og budgettet ligeledes.  

4. Drøftelse af 
temaer Alle   

-Tilbagemelding fra ledelsen omkring Lindeskovskolen – 

hvor de har en fem-sproget medarbejder, der laver 

meget forebyggende arbejde med relationer med 

familierne og invitere det samarbejde med menneskelig 

kontakt i deres hjem, frem for skriftlig korrespondance. 

5. Trafik Ledelse   

-Intet nyt 

-Trafikken glider rigtig fint om morgenen, selv efter vi har 

fået flere forældre og elever i en periode. Det er i hvert 

fald startet fint.  

6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Opfølgning på dialogmøde 

-Opfølgning på stoffer på skolen 

-Drøftelse af 10. klasses centret 

7. Eventuelt Alle Åben   
 

  

8. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   -Ja 

 

 


