
 

   
Referat SB tirsdag d. 13.08.19  kl. 18.00-

20.00  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende:  

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst       
  

 

 
* Formand      

-Der bydes velkommen til de to nye 

elevrådsrepræsentanter Isabella fra 6. og Sofie fra 9. 

årgang, samt ny medarbejderrepræsentant, Klaus 

Hansen. Alle i rummet præsenteres. 

-Der har været møde med 2.C umiddelbart før 

sommerferien. Der var 5 forældre der mødte op. Der blev 

valgt to repræsentanter, så der er et fungerende 

forældreråd, indtil at de afholder forældremøde, hvor 

der evt. kan suppleres med et nyt.  

-Der har været en forespørgsel om hvorvidt årgangens 

årshjul kan komme ud tidligere end nu – dog har vi svært 

ved at imødekomme det ønske, hvis det ligger før 

forældremødet, som ligger i forbindelse med skolestart 

af et nyt skoleår.  

-Der har været en forespørgsel omkring egenbetaling 30-

40 kr. i forbindelse med julefrokost mv. eller om det 

afskærer nogle for at deltage i. Der er enighed om at 

snakken om, hvordan man gør det mest 

hensigtsmæssigt, bør tages i klasserådene.  

* Ledelse      

-Vi er kommet godt fra start i vores system. Vi har dog 

haft en opsigelse i forbindelse sommerferien, en stilling 

på 4. årgang, som pt. varetages af en uddannet vikar. 

-Vi har fortsat en kræftsyg medarbejde. 

-Vi mærker fortsat at vi er en tilvalgsskole, og det betyder 

at vi ikke har flere frit valgs pladser. Vores klasser er 

derfor store. 

- Der er i år nogle fantastiske muligheder kommunalt, 

hvor der er lavet uddannelsesforløb for alle årgange, 

rundt omkring i landet. Der er dog udfordringer omkring 

økonomien i forbindelse med ”Dannelsesrygsækken” – 

noget som vi er i gang med at håndtere. Derudover 

tilbydes der også ”Kend dit land”.  

-Vi har klaret karakter cuttet – og der har betydet at vi 

har fået del i den økonomiske gevinst.  

*AMO/MED       
-Der er nu rammesat alle møderne, som starter i næste 

uge.  



 

   
-Vi har netop modtaget en advis om at arbejdstilsynet 

kommer og laver et uanmeldt besøg på Sophieskolen.  

*Elevråd       

-Der har været afholdt elevrådsmøde, hvor der blev valgt 

ny formand. Der var to opstillede og det var tæt løb, men 

Sofie løb med sejren på 18 stemmer. 

* Andre  Alle      

3. SB-
repræsentanter til 
forældremøder Alle   

0. Michael – 21/8 

1. Thomas – 27/8 

2. René – 11/9 

3. Paw – 4/9 

4. Paw – 20/8 

5. Thomas – 28/8 

6. Lars J. – 10/9 

7. Michael – 3/9 

8. Lars J. – 18/9 

9. René – 27/8 

UC03 Lars N. -  

UC46 Lars N. – 21/8 

UC79 Lars N. -  

MOF Rascha – 19/8 kl. 16 

 

Der sendes en fælles beskrivelse med ud til alle i SB. 

Derudover ønskes der er samle alle forældreråd, til en 

eller to fællesmøder. 

4. Aula  Alle   

-AULA – vi drøfter hvordan vi bedst muligt får skabt nogle 

retningslinier, på en måde således at alle kan deltage i 

vores skolehjemsamarbejde digitalt.  

5. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

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

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

(retningslinier). 

-Trafik 

-Kontakt til forældrerådene i huset – hvornår passer det? 

-Pausetid – spisning – forældrehenvendelse med 

bekymring.  

-(Reminder punkt). 

6. Eventuelt Alle Åben   

-Isabella sørger ind til det kunstprojekt som elevrådet er 

blevet involveret i. Planen er at det skal pryde væggen på 

mandkundskab. Et værk som laves af 6-kanter, med store 

mennesker, med historier bag, hvem og hvad og hvorfor. 

-Bliver der cykeldag i år? Vi arbejder på at få den 

etableret. (Paw har en kontakt til en fra Fri- bikeshop). 

-Der spørges til elevfravær – hvordan det håndteres, nu 

hvor der nationalt er kommet mere fokus på at fraværet 

og at familier skal trækkes i ydelse, hvis der er over X-

antal % fravær.   

7. Personsager  
Elevrepræs
entanter   



 

   
deltager 
ikke 

 

 


