
 

   
Dagsorden til SB mandag d. 04.02.19  kl. 

18.30-20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: JAX, Lasse, Agathe 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol      -Godkendt 

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand      

-Der er intet siden sidst. Det har ikke været muligt at 

afholde det samarbejdsmøde med 2.C som der var på 

tale til sidste møde. Paw og Thomas aftaler nærmere.  

* Ledelse      

 -Nyt fra hal. Der er gang i et undersøgende arbejde 

omkring kortlægning af haltimer og vurdering af om man 

kan bygge en hal 4, hvor den evt. skal placeres, hvad det 

koster mm. Her er vi, på Sophieskolen, inviteret ind i en 

arbejdsgruppe, hvor 1. møde har været afholdt og næste 

kommer til at være på fredag i uge 6. Derfra lægges det 

op til politisk udvalg, hvorvidt det er noget der bliver en 

virkelighed i fremtiden.  

 - Huset indefra. Vi har planlagt en arbejdes eftermiddag 

sammen med alle medarbejderne, i samarbejde med 

TRIO, hvor vores hus skal evalueres indefra af 

medarbejderne – det er vi meget spændte på. Det 

handler både om struktur, planlægning af skoleåret og 

brugen af resurser. Skolebestyrelsen er velkommen til at 

deltage og lytte med.  

Der foregår som altid en masse spændende undervisning 

i huset, på 3. årgang har man i denne uge skole i gamle 

dage, hvor de forsøger at genoplive skoledagen fra 100 år 

tilbage. Den stor øjenåbner og oplevelse for både elever 

og voksne.  

 - Ny ansættelse. Vi har ansat Michael Bonde som lærer i 

vores UC. Michael er udd. Lærer og arbejder pt. på Østre 

skole. Vi glæder os til at starte samarbejdet d. 1/3-2019. 

 - Salg af kort. Vi har nu solgt alle vores gamle skolekort 

(landkort) fra henholdsvis Nørre skole og Ejegod skolen. 

De er solgt interne og pengene er gået til elevråddet – 

pengene er endnu ikke gjort op.  

-Vi har haft besøg af Kultur fabrikken i forbindelse med 

ønske om at bygge en skaterrampe på skolens grund – 

noget som vi pt. er i dialog omkring.  

- Kort om økonomi. Vi er stærkt udfordret på vores 

økonomi og kommer ud med et samlet underskud på 1,8 

mill. Vores merforbrug skyldes hovedsageligt et 

merforbrug på vores løn på omkring 2,3 mill.  



 

   

*AMO/MED       

-Der er de sidste par gange talt om den pædagogiske 

eftermiddag – d. 28/2-2019 – indhold og gennemførelse. 

-Alle aktions cards er blevet opdateret.  

-Det er valgår til TR og AMR og det skal  

*Elevråd       

-Der har afholdt skolevalg i sidste uge, både med 

debatmøde og afstemning – helt efter alle regler. Noget 

som er godt i den dannelsesproces de unge skal 

igennem. Dagene forløb rigtig godt.  

* Andre  Alle     

-Der afholdes skolefest d. 25/4-2019 – SB er velkommen 

til at lave en bod. De aftaler internt hvad og hvordan. Vi 

drøfter sammen om hvordan man evt. kunne lave en 

årsberetning, som kunne optages og afspilles under 

festen.  

-Der drøftes børnesår, børneorm og fnat – hvorfor og 

hvordan vi kommer det til livs.  

3. Drøftelse af 
temaer Alle   

-Diskrimination – hvordan kommer vi det til livs?  

Der er en god drøftelse omkring hvad diskrimination er, 

samfundsindstillingen til os selv, hinanden og fællesskab. 

SB taler om hvordan vi kan arbejde med forældredelen 

og aktivere dem som gode og rummelige forbilleder for 

vores fælles børn og fremtid.   

4. Trafik    

-Der er intet nyt ift. trafik oppefra, og vi har ikke hørt 

mere fra den undersøgelse der er i gang.  

René fortæller at Kys & Kør området egentlig har 

fungeret udmærket igennem de sidste par måneder, 

hvor han selv har benyttet det. Det eneste der er kritisk, 

er fortsat cyklisterne (eleverne).  

-Vi har fortsat et ønske om at få sat skiltet ned ved 

udkørslen af P-pladsen, så det bliver mere synligt at 

venstresving er forbudt i nogle tidsrum. 

5. DGI  Alle   

Vi har holdt 2 møder i DGI planlægningsgruppen og er i 

fuld gang med at skabe en let forstålig folder – samt et 

opslag på vores hjemmeside om hvad det betyder for os, 

som skole, at være DGI profilskole. Med praktiske 

eksempler (som lovet på sidste møde) på hvad man kan 

forvente at opleve hos os. – med det tvist at det er det 

de voksne er forpligtet til at foretage sig. 

Næste møde i DGI gruppen er 19.02.2019. 

Ligeledes afholdes der DGI møde med to konsulenter i 

denne uge, hvor vi skal finde ud af om der er andre ting 

vi kan byde ind med næste skoleår.  

6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Regnskab evalueres og budget 2019/2020 gennemgås af 

Connie. 

-Rascha undersøger hvad der kan være motiverende for 

forældre med anden etnisk baggrund end dansk, for at 

deltage i forældrearrangementer, skolefester mm.  

-Opfølgning på DGI (både intern arbejdsgruppe og det 

møde der har været med DGI konsulenterne).  



 

   

7. Eventuelt Alle Åben   

-I valgfagene i 7. klasse (fransk) er der uro og det er 

utilfredsstillende hvad udbyttet af det er. Der er også uro 

i lektiecafé timerne – der er mange elever til få voksne og 

der er behov for noget mere styring/hjælp til de elever 

der sidder på gangen mm.  

8. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke    

 


