
 

   
Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 

7/6-2018  kl. 17.30-18.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende:  

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  
 

 
* Formand Marianne     

 -Velkommen til vores to nye 
skolebestyrelsesmedlemmer; Rasha og Michael.  
 -Der har været Digital dannelse, som trak omkring 50 
mennesker til. Der var omkring 70 tilmeldt på forhånd på 
dagen. 

* Ledelse Ledelsen     

 -Vi har haft en pædagog og en lærerstillingsopslag, med 
samtaler d. 14/6 fra kl. 16.00. Læreropslaget skyldes en 
omrokering internt i huset på 2. årgang. 
Pædagogstillingen er et barselsvikariat. 
-Vi har været nødsaget til at flytte vores 10. klasses 
dimission, da der afholdes DM i landevejscykling i vores 
område. Det betyder at skolen er lukket fra 11.30, da 
man ikke kan færdes i området fra kl. 12-21.30. 
-Vores skolefest forløb godt, på trods af brandalarmen. 
Rasha har en god pointe om, at skolefesten ikke ligger i 
ramadan, da det afskærer mange af vores elever/familier 
i at deltage. Den skal derfor ligge først i maj eller midt i 
juni næste skoleår. 
-Vores mundtlige prøveperiode er startet, hvor vi oplever 
at (nogle) eleverne, ikke er selvkørende nok til 
forberedelsen til prøverne, da karakteren af prøverne 
ligeledes er ændret. Der gøres derfor erfaringer og vi har 
særligt fokus på, hvordan vi hjælper/støtter eleverne 
bedst muligt frem mod prøverne. (Det er vigtigt SB 
medlemmerne der deltager på forældremøderne, gør 
særligt opmærksom på dette).   
-Vi har i indeværende måned, været udvalgt til at være 
vært for MÆRSK fonden, da de var på besøg i 
Guldborgsund kommune grundet økonomien til KUP. Vi 
er meget stolte af og glade for at forvaltningen er 
opmærksomme på det store arbejde vi gør i hverdagen 
omkring læringsmakkere/KUP 3,0 på Sophieskolen.  

*AMO/MED       

 -I AMO arbejdes der med beredskabsplaner, for hele 
huset samt for hver afdeling. 
-Der har været afholdt to møder medarbejderne 
imellem, med fokus på APV´erne.  



 

   
-Der skal udarbejdes en lokal aftale i MED omkring vores 
fix og flex tid i kommende skoleår.  

*Elevråd       
 
  

* Andre       
  
 

3.To-lærer ordning Ledelsen 

  
-Pædagogisk begrundelse for to-lærer ordning på hvert 
klassetrin. 
7.-9. årgang omlægger 2 timers UU til 2-lærerordning pr. 
klasse – i alt 6 timer pr. årgang. (2 timers Dansk, 2 timers 
Matematik, 2 timers studietid). Det betyder en reduktion 
i den ydre ramme fra 35 til 33 timer om ugen. Dette er 
drøftet i SB og der er enighed om at denne vurdering er 
godt givet ud.  

4. Vikar – oplæg til 
princip Ledelsen 

-Oplægget omkring vikardækning er udarbejdet på 
baggrund af vores nytteeffekt af brugen af vikar, isæt i 
afdeling 69.  
 -Oplægget omkring vikardækning er gennemgået, 
vedtaget og underskrevet af Marianne. 

5. Trivselscoach 
René / 
Thomas 

 -René fortæller, at de er meget tæt på at sende de første 
fonds ansøgninger af sted, til dette projekt. Der søges for 
en 3 årig periode. Der arbejdes videre med hvordan og 
hvornår der ansøges /drøftes med Guldborgsund 
kommune. 

6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Konstituering 
-Årshjul (tilføjelser af cafe´møderne) 
-Møderække til næste skoleår – fortsat på rullende dage. 
-Tema til næste skoleår 

7. Eventuelt Alle Åben   
 
  

8. Personsager 

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 


