
 

   
Referat SB tirsdag d. 04.06.19  kl. 17.30-

18.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Rene´, Rascha, Hans, Anne-Marie, 

Lasse og Aghate 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand      

-Der er endnu ikke kommet gang i 2. årgangs forældre 

råd – noget som står for døren.  

-René deltager i dimission til både 9. og 10. og afholder 

tale.  

-Mulighed for løbehjulsparkering.  

* Ledelse      

-Vi er lige ved at være i hus med vores fagfordeling. Det 

har været lidt anderledes i år end det plejer at være. 

Vores 10. klasser har nu mulighed for at komme ind 

senere end vi plejer 

-Vi har ansættelsessamtaler d. 12/6 – hvis der er nogen 

der ønsker at deltage, så er man meget velkomne. 

-Vi har stadig stor tilslutning til skolen, men må generelt 

afvise mange.  

-Vi har lige haft international uge – noget som forløb 

godt. 

-I går blev der afholdt Royal side Run, som var et rigtig 

godt arrangement. Dog var vejret ikke med os, da det 

bare tordnede og regnede massivt. På trods af vejret blev 

løbet gennemført med flot opbakning fra årgangs 

familier.  

-Efter sommerferien kommer der ny sb repræsentant – 

fra medarbejdergruppen. Næste år bliver det Bo og 

Klaus. 

*AMO/MED        -Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 

*Elevråd       

-Der har været afholdt møde hvor der blev forsøgt at 

afholde valg af formand og næstformand. Da der var 

manglende tilslutning fra overbygningen, blev der kun 

valgt en næstformand for næste skoleår.  

* Andre  Alle      

3. Mødedage – 
næste skoleår Alle   

-Det er vedtaget møde på rullende dage, dog er mødets 

start blevet flyttet fra kl. 18.30 til kl. 18.00. Denne sendes 

ud med dagsordenen og referatet.  



 

   

4. Aula  Alle   

-Aula – kommunikation hvordan og hvad? 

-Arbejdsdag forældre til forældre omkring Aula i august – 

hvornår skal det være? 

-1. møde vil være temamøde omkring Aula – 

retningslinjer. 

5. Princip for 
lejrskole - 
økonomi Ledelse/Alle   

-Der er et ønske om at egenbetalingen hæves lidt, da 

priserne for skolerejser er steget – som følge af den 

naturlige udvikling. Det besluttes at hæve beløbet fra 

1800 kr. til 2000 kr. egenbetaling. (Lene ændre 

princippet, så det er klar til underskrift).  

6. PPC    

-Samarbejdsflader med PPC. Der har været henvendelser 

omkring skoles samarbejdspartner og kvaliteten heraf. 

Skolen henviser til at eventuelle klager til PPC – leder 

Lisbet Sten. 

7. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

 -Hvem tager hvilke klasser som 

skolebestyrelsesrepræsentant og deltager i 

forældremøder.  

-Aula – tema omkring kommunikation.  

8. Eventuelt Alle Åben   
 

  

9. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 

 


