
 

   
Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 

5/3-2018  kl. 18.30-20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Cecilie og Camilla 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand Marianne     

-Opfølgning fra SB opstillingsmøde, som blev holdt i 

sidste uge. Der mødte tre forældre op, udover siddende 

SB – og to nye har ønsket at stille op. Der er derfor 7, der 

har stillet op, og der bliver derfor ikke kampvalg. Disse 

mennesker bliver de nye SB. Vi har i SB et ønske om at 3 

repræsentanter vælges for en 2 årig periode og resten 

for en 4. årig periode.  

-Information omkring hallerne. Vi har i forrige uge været 

til halorienteringsmøde, hvor det fint blev forklaret, 

hvem der stod for hvad ift. organisering. Derudover blev 

det oplyst, hvordan rammerne for halfordeling var for 

alle brugere. Det belev desuden oplyst, at hallen skal 

indtjene 10,5 mill p.a. Vi har sendt vores ønsker om 

haltider frem til næste års planlægning, – hvor vi reelt set 

har brug for 52 timer på gulvet.  

-Vi er blevet oplyst om, at vi har mange 

aflysninger/udeblivelser. (Lene går i dialog med Mark fra 

hallen omkring hvordan og hvornår). 

-Derudover har vi, Marianne, Thomas og Lene, været på 

forvaltningen til dialog med Martin Lohse, Simon Hansen, 

Alma Larsen og Jesper Daugaard omkring vores 

problemstilling.  

-Der er stor usikkerhed omkring, hvornår beslutningen 

med kommerciel indkomst til hallen er besluttet – nogle 

siger 2013 og andre siger 2015. Marianne forsøger at gå 

på opdagelse i, hvornår den beslutning reelt er blevet 

taget.  

* Ledelse Ledelsen     

-Opfølgning på Digital Dannelses arrangement – vi har 

lavet en ny aftale d. 24/4, – hvor der vil afholdes to 

oplæg for forældrene – ind og udskoling. Derudover er 

der tale om at lave en temadag omhandlende digital etik.  

-Estimeret økonomi: Den nye økonimitildelingsmodel 

gør, at vi ikke har helt det råderum, som vi havde håbet 

på. Vi ser pt. på, hvordan vi kan få det hele til at hænge 

sammen. Vores 10. klasse er fortsat en udfordring, da det 

koster på, hvordan vi kan drive resten af huset – på 

ansvarlig vis.  



 

   
-Fotoudbyder er besluttet, – det bliver Anita, og der er 

lavet aftaler om fotografering i efteråret 2018. 

-Status på udearealer: Vand og udgangsarealerne – hvor 

er processen nu? 1/4-2018 startes der på at blive drænet 

og lagt fliser.  

-Vores forskalning har været af alle steder og skruet på 

igen – så det skulle kunne holde nu.  

-Solcellerne er nu sat til, men der er dog uenighed, om 

hvorvidt det er tilladt at det er sat til nettet. (Uenigheden 

går på afregning og størrelse af produktion).  

-Vi har tabt en klagesag, – som bl.a. været til debat i TV2 

øst – som vi er ærgerlig over. Vi oplever, at  

fremstillingen er fejlagtig, unuanceret og tendentiøs, 

desværre.  

-Vi har haft infoaften for vores 1/4 elever, – hvor der kom 

170 deltagende, som vi bespiste og holdt oplæg for. Et 

helt fantastisk arrangement.  

*AMO/MED        

*Elevråd       

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde hos de store. 

Det er vigtigt, at det bliver gennemført hver måned, og at 

det bliver planlagt til at afholdelse 14 dage inden SB 

møde, så det kan nås afholdt inden, også selvom det er 

nødvendigt at skubbe det.  

* Andre       
  

 

3. Økonomi Connie 

Budgetfordeling til kommende skoleår – rykkes til 

næstkommende SB møde.   

4. Vikardækning – 
økonomi og værdi  

 -Vi budgetterer med omkring 1 mill. til vikardækning p.a. 

Det er rigtig mange penge, vi bruger, hver måned -  Det 

er hovedsageligt kursusaktivitet og sygdom, der gør at 

beløbet er så højt.  

-Vi har brug for at tale om vores holdning til 

vikardækning. Ved sygdom eller planlagt fravær.  

Kvaliteten heraf og samt klassetrinnet. Det har naturligvis 

også betydning, om det er fag med et minimumstimetal.  

-Punktet drøftes igen til næste møde. 

5. Trivselscoach 
Charlotte/ 
Thomas  Kl. 19 

- Charlotte fortæller om, hvad det indebærer at være 

trivselscoach i hverdagen. Vedlagt er et bilag med fin 

beskrivelse af Charlottes arbejdsopgaver i hverdagen.  

-Vi taler om at det er vigtigt, at det bliver indarbejdet en 

formalitet ift. at kunne dokumentere det gode arbejde 

Charlotte gør hver dag – så vi kan vise det til verden.   

-Thomas har informationer omkring et lignende projekt i 

Lolland kommune. Vi bør lave en tre årige plan og en 

ansøgning til udvalget – sende til Simon Hansen – på 

omkring 550.000 kr. – som det koster p.a. at drive 

trivselskontoret. 



 

   
-Bo fortæller at lærerne er rigtig glade for sparringen 

Charlotte kan give i hverdagen og de mærker en 

forandring.  

-Christian, Lene, Charlotte og René udarbejder en 

ansøgning med en langsigtet plan, som indeholder en 

projektbeskrivelse, både kvalitativt og kvantitativt.  

6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Økonomi. 

-Vikar – hvordan og hvorfor – Ledelsen laver et oplæg. 

7. Eventuelt Alle Åben   

 

 -Burde vores skilt ang. ”venstresving forbudt” rykkes 

længere ned mod jorden, – der er mange der overser 

det. 

9. Personsager 

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 


