
 

   
Referat til SB tirsdag d. 05.03.19  kl. 18.30-

20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Thomas, Lars J. 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol      -Gennemført 

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand      

 -Der mangler fortsat et møde omkring 2.C og deres 

forældreråd. Paw kontakter fat i Thomas for at få 

etableret et møde.  

* Ledelse      

-I torsdags havde vi et pædagogisk arr. I huset hvor alle 

undervisere deltog i forskellige diskussioner omkring 

skolens organisation, indsatser mm.. Alle tovholdere 

mødes fredag og laver opfølgning til resten af huset. Dog 

mangler vi 2-3 timers fælles arbejde for at nå hele 

evaluering igennem. Det gøres i marts måned.  

- Der er lige afleveret tre måltavler/effektkæder, til 

forvaltningen, som vi har som hovedindsatser på skolen 

de kommende år.  

-Vi arbejder pt. meget med budgetter ift. næste års 

økonomi. Der bliver talt børn i denne uge, noget som har 

stor effekt på vores samlede økonomi og ressource 

tildeling. 

-Der er opstartet pædagogisk praksisvejledning i SFO, 

noget som de glæder sig rigtig meget til. Der kommer en 

vejleder, der arbejder med et fokus, som der er lavet i 

samarbejde med SFO pædagogerne. Der er fokus på, om 

vi er nok opmærksom på de stille børn, som ikke gør 

særligt væsen af sig selv.  

-I morgen kommer der nye forårsbørn, hvor der kommer 

30 til spisning og efterfølgende afholdes der møde. 

-Der bliver en standart hjemmeside for alle kommunens 

skoler – dette sker i forbindelse med udrulning af Aula.  

*AMO/MED       

-I morgen er der arbejdsmiljødag for GBS. Den første del 

foregår på skolen, hvor vi indgår som case ift. hvordan vi 

arbejder med sygefravær på Sophieskolen. 

-Der har været TR og AMR valg og alle tre er genvalgt, 

uden modkandidater. 

-Der er stor ros fra den pædagogiske dag – det er meget 

givtigt at bruge tiden på den måde.  

*Elevråd       

-Danske Skoleelever har været på besøg og tale med 

Agathe og Lasse i sidste uge. Begge har deltaget i 

interview, både skriftligt og mundtligt. De har talt om 



 

   
”Elevtelefonen”, noget man som 9. klasser kan være med 

til at betjene. 

-Der har været afholdt elevrådsmøde – dog var der ikke 

så meget nyt. Der blev drøftet ønsker til udearealerne og 

der kommer tilbagemeldinger næste gang, da elevråddet 

har omkring 40.000 kr. at købe noget for. 

* Andre  Alle     
 

  

3. Økonomi Connie   
-Connie er taget på ferie – punktet rykkes derfor til 

næste gang.  

4. Drøftelse af 
temaer Alle   

-Rascha fortæller, at deltagelse i sprogskole eller 

praktikker, kan være en forhindring for, at forældre med 

anden etnisk baggrund end dansk kan deltager i forældre 

arrangementer.  

-Vi drøfter om et arrangement hvor der bliver talt om 

hvordan det danske skolesystem fungere, samt hvad der 

er af forventninger til forældre til skoleelever, kunne 

være en mulig medspiller i vores indsats.    

-Forslag omkring samarbejde med Sprog og integration, 

så vi har mulighed for at holde oplæg omkring 

forventningsafstemning med kommunens forældre.    

5. Trafik Ledelse   

-Vi har fået en beskæftigelse på at vores forslag omkring 

trafik er vedtaget og Poul Matin Møllers vej bliver 

ensrettet. Det bliver igangsat når temperaturen tillader 

det. 

-Forslag om at påmale et ”fodgængerfelt” fra de små øer 

på vores store P-plads. Det kunne måske skabe bedre 

rum for de mennesker der færder sig over P-pladsen og 

at man som billist ikke parkere nær indgangen. 

6. DGI  Ledelse   

-Opfølgning på DGI (både intern arbejdsgruppe og det 

møde der har været med DGI konsulenterne). 

-Alle vores 1. april børn vil blive motorisk screenet – så vi 

har fokus på både sproglig og motorisk udvikling fra 

starten i vores system. 

7. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Regnskab evalueres og budget 2019/2020 gennemgås af 

Connie. 

-Tilbagevendelse drøftelse omkring forældre deltagelse i 

skole – både danske og anden etnisk end danske. Jax 

undersøge hvad man gør på Lindeskovskolen.  

-Mobbepolitikken redigeres. 

8. Eventuelt Alle Åben   

-Der er kommet en henvendelse fra en forælder på 1. 

årgang, som er bekymret omkring at eleverne ikke kan 

spise deres madpakke på de 15-30 minutter de har 

tilrådighed at spise i, inden de skal ud til pause. Paw 

retter henvendelse til denne forælder for at tale om det 

perspektiv. 

-Der mangler hygiejneposer på toiletterne i stuen etagen 

i admin afdelingen.   



 

   

9. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke    

 


