
 

   
Referat SB tirsdag d. 10.09.19  kl. 18.00-

20.00  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Lars N., Rascha, Sofie,  

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand      

-Der er godt gang i forældremøderne på de forskellige 

årgang. Det fylder noget omkring nye ringetider/pausetid 

og trafik. 

-Der er kommet en enkelt forældre henvendelse omkring 

skolens ry. Bekymring omkring hvordan vi taler alle de 

gode ting op, som sker hver dag. (Thomas har fået 

henvendelsen). 

-Der er kommet en invitation til BFU d. 5/11 – hvor 

formand og næstformand deltager, sammen med 

ledelsen.  

* Ledelse      

 -Vi har haft ansættelsessamtaler og har ansat to nye 

medarbejdere, - lærere -  en til 4. og en til 5. årgang. Vi 

har ansat vores uddannet vikar Morten Heincke til 4. 

årgang og Signe Jørgensen til vores 5. årgang. Signe har 

været praktikant her, så vi har en god fornemmelse af 

hvor dygtig hun er. Unge mennesker som har masser af 

mod. 

-Vores Dannelsesture er påbegyndt og har fået en rigtig 

god start.  

-HEM er i god bedring – og vi glæder os til at hun 

kommer tilbage. ASJ er også på vej tilbage på job. JAP er 

også godt på vej tilbage. ZØP er dog stadig sygemeldt. 

-AMJ er stoppet og det er JAX og LEN der driver den 

daglige ledelse indtil vi får en ny SFO-leder til at over 

tage. Stillingsopslaget er på vej og bliver udarbejdet i 

samarbejde med medarbejderne og øvrig ledelse.  

-Vi har mange elevsager der fylder hos mange lærere og 

på kontoret i dagligdagen. Det skyldes naturligvis en 

reetablering af hierarkier, noget som vi ofte ser efter 

sommerferien.  

*AMO/MED       
 

-Intet nyt.  

*Elevråd       

-Der har været afholdt møde. Der blev drøftet Aula, 

fælleskommunalt elevrådsmøde og Danske Skolelever 

som deltager til vores næste møde. 



 

   

* Andre  Alle      

3. Trafik Alle   

-Der ønskes at venstresvings skiltet kommer hen på den 

anden side, da det er et stort problem at mange drejer til 

venstre, på tidspunkter hvor man ikke må. 

-Der mangler en ny fodgængeroverfelt til vores 

skolepatrulje, da der er taget asfalt af flere steder 

omkring skolen.  

-Der bliver kigget på Poul Martin Møllersvej og lukningen 

ned mod cementen, om den evt. skal byttes om. 

-Der er noget skiltning på ”Kys & Kør” der ikke helt virker 

(mulighed for standsning og ikke parkering). 

-Der er Campusmøde i kommende fremtid – her vil vi 

også drøfte trafik sammen, inden vi tager det med 

videre.  

4. Aula  Alle   

  -AULA. Alle har læst oplægget, som er sendt med ud 

med referatet, så vi har noget at tale sammen ud fra. 

(retningslinjer). 

-Der ønskes forskellige grupper (klasserne, årgangene, 

forældrerådene, sb, skole). Vi starter top-down, så vi ikke 

får oprettet for meget, men kun det nødvendige.  

-Isabella fortæller at der bliver lavet videoer – hvor 

eleverne fortæller om hvad der virker og hvordan.  

-Det aftales at udarbejde et princip i 2020, når vi har 

noget erfaring med brugerfladen.  

5. Forældreråd     
-Hvordan ønsker vi det skal foregå, hvordan og hvem er 

tovholder for det? (udsat) 

6. Pausetid    
-Pausetid – spisning – forældrehenvendelse med 

bekymring.  

7. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

-Indsatsområder omkring mødekultur/samarbejde/skole-

hjemsamarbejde. (folkeskolen bygger på fællesskab – det 

betyder at vi alle både bidrager og tager til og fra 

fællesskabet). 

-Forældreråd 

-Aula fortsat 

-Ugeplaner 

-Humørbarometer 

8. Eventuelt Alle Åben   
 

  

9. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke   

 

 


