
 

   
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde mandag 

d. 5/2-2018  kl. 18.30-20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Hans, Marianne, Morten, Jan 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand Marianne     

-Kommende valg til SB – Det er et flot oplæg, som lægges 

på intra i morgen, laves til plakater og på info kiosken. 

Alle der har lyst til at være en del af SB skal deltage og 

stille op, også den siddende bestyrelse.  

 

* Ledelse Ledelsen     -Vi har netop haft fire lærer til udveksling i Litaun. 

*AMO/MED        

*Elevråd       

 -Der har været afholdt elevrådsmøde i dag. Det er vigtigt 

at der bliver afholdt elevrådsmøde hver måned.  

- Der er et ønske om at der bliver tilbudt musik som 

valgfag. 

-Der er fortsat et ønske om mikroovne til brug for alle 

eleverne.  

-Dørene i 69 er låst om morgenen, og det er irriterende  

-Vandautomaterne er i stykker igen. De bliver formentlig 

ikke lavet. 

-Nogle ønsker at Ungdomsskolen/ungdomsklubben 

flytter hen til Sophieskolen og har til huse. 

-Når aftenskolen/ungdomsskolen (fritidsbrugerne)  

bruger lokalerne, har 6. årgang oplevet at der ikke er 

ryddet op og gjort rent.   

-Der er stadig ikke fokus på 45 minutters bevægelse om 

dagen, det er ærgerligt og eleverne er utilfredse.    

* Andre       
  

 

3. Økonomi Connie 

-Se regnskabsbemærkninger af afsluttet budgetår, 

vedhæftet som bilag. 

- Selve skolen kommer ud med et underskud på samlet 

set 762.000 kr. Dog fremgår der et større underskud – 

det skyldes vores internationale samarbejde.  

Vi går ud med et så stort underskud, da vi ikke har nær så 

mange betalingsbørn i vores UC – da det tidligere har 

været betalingsbørn, både fra UC og 10.Z,  der har været 

med til at dække vores udgifter på inklusion. Derudover 



 

   
har vi satset på blæseundervisning – hvilket også er en 

ekstra udgift. Vi har haft brugt ovenud meget økonomi 

på vikar. Den største udgift er dog vores 

enkeltforanstaltninger.   

-Derudover har vi også haft uforudsete udgifter på 

vedligeholdelse og inventarer (noget vi ikke har haft 

tidligere – eller noget der ikke har været en aftale om) 

Økonomien hertil ligger nu i ejendomscenteret, hvor det 

tidligere har været til fordeling i samarbejde med skolen.  

-Connie kommer med næste gang, hvor vi gennemgår 

budget for indeværende skoleår.  

-Det er SBs holdning at vi bør forsøge at søge enten 

fonde eller søge forvaltningen på en ekstra bevilling 

omkring trivsel – når vi har så gode resultater som vi har.   

4. Digital dannelse 

-HSF laver en tilmelding på intra, med bindende 

tilmelding.  

  

5. Fotoudbyder Alle   

-Anitas fotoshop er ca. 50 kr. billigere end vores 

nuværende udbyder. Vi mangler en pris for Thomas 

Havlykke – som Thomas W. undersøger prisen på. Hvis 

han matcher prisen på Odense, så beslutter vi at bruge 

ham.  

6. Udendørsarealer Marianne/alle   

-Der har været henvendelse fra mange forældre, som er 

meget utilfredse med de store mængder af smat og vand 

på vores områder. 

-Vi bør som skole melde ud at der arbejdes på at lave ny 

dræn omkring skolen på legeplads mm..  

7. Princip for 
støtte til 
indsamling af 
midler til 
forskellige formål Alle   

-Det vedtages at vi ikke udarbejder et princip, da der ikke 

er behov for det. Men oplever man som medarbejder at 

der er behov for retningslinier, så kan man henvende sig 

til ledelsen.  

8. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Økonomi – herunder vikardækning (ledelsen sender 

overblikket ud inden SB mødet).  

-Information omkring SB valget – Marianne sender 

oversigten ud.  

9. Eventuelt Alle Åben   

-Trafik – det er problematisk at der fortsat er forældre 

der parkere i vores Kys & Kør – hvilket er ganske 

problematisk. 

-Der er et ønske om undervisningsmaterialer til Fab lab, 

noget vi gerne vil søge midler til.  

10. Personsager 

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 


