
 

   
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 

2/10-2018  kl. 18.30-20.30  

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: René, Bo 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol      -Godkendt 

2. Siden sidst       
  
 

 
* Formand      

-Der har været afholdt forældremøder, hvor 
sikkerskolevej og mobiltelefoner er de gennemgående 
elementer på alle årgange 
-Der blev sidste fredag afholdt café møde, hvor der var 
godt besøg. Det var positivt at Rascha deltog, da det 
kunne skabe nogle andre kontaktflader.  
-Der er bevågenhed omkring vores 10. klasser  
-Thomas er blevet kontaktet af P4, desværre nåede han 
ikke at vende tilbage. 
-Der har været afholdt formøde forinden SBmødet i 30 
min for at samle op på tilbagemeldingerne fra 
forældremøderne.  
-Der har været en henvendelse omkring vores 
udeområder, som vi har reageret på ved at  

* Ledelse      

 -Thomas er med for at præsentere sig ift. at han pr. d. 
1/8-2018 er blevet afdelingsleder i huset, med ansvar for 
0. årgang og overgangen fra børnehave og skole. Der 
arbejdes på åben skole og sørge for at ekstra indsats for 
at få alle Thomas arbejder stadig i UC79 hvor han fortsat 
har undervisning.  
-Vi har i dag haft besøg af DGI, til re-certificering – en våd 
men god dag for alle vores medarbejdere. 
-Der har i uge 39 været naturfagsuge, som var en 
fantastisk event – super god tilbagemelding fra 
forældrene, med entusiastiske elever.  
-9. Årgang har været i Berlin i uge 39 – en super tur for 
alle.  
-Vi havde i uge 39 også 15 elever med til Litaun på 
udveksling igennem EFA – ligeledes havde vi Camp 
herhjemme med besøg fra Letland, Litaun og 
inspirerende workshops leaders. Til stor gavn for alle de 
involveret elever.  
- Vi har udarbejdet Skyer – med Sophieskolens 
indsatsområder – noget som skal udsmykke skolens 
vægge 
-Fredag er det medarbejdernes dag (lærernes dag) – 
noget som vi gerne vil fejre med frokost.  



 

   
-I denne uge starter der en ledelsesevaluering, noget som 
skal bruges til ledelsesudvikling hen over de næste to år. 
-Vi har ansat to nye medarbejdere i huset, Mads Erch og 
Jane Torp.  
-SFO skal deltage i Børenes rekordbog. 
-I næste uge, torsdag uge 41, afholdes der Bag for En Sag 
– i år er der lavet samarbejde Farmorhuset, 
Skovkøkkenet og Steens bageri.  
-Vi har ca. 150 elever/voksne igennem Morgenmadscafé 
hver dag – en stor succes.  

*AMO/MED       
-Der har været møder, det kører godt derudaf i god 
proces. 

*Elevråd       

-Der har været afholdt elevrådsmøde, hvor der var 
drøftelse af forskellige ting. Det var mest udeområderne, 
papir på toiletterne, og sæbe dispenseren.  Her arbejdes 
på luft tørrere i stede el. Som sub 

* Andre  Alle     

 -Der er stor debat omkring brugen af mobiltelefoner – 
både blandt forældrene og i skolebestyrelsen. Det aftales 
at vi følger op og revurdere til foråret.  

3. Drøftelse af 
temaer Alle   

-Internationalt samarbejde. Vores internationale 
samarbejde rækker langt tilbage i Sophieskolen 
(Fjordskolens) historie. Vi lægger et stort arbejde i 
fondsarbejde, for at søge penge til at facilitere 
workshops med praktisk/musisk omdrejningspunkt. 
Pengene går til at gøre det udgiftsneutralt for eleverne. 
Der er indgået partnerskab med Letland, Sverrig, Polen 
og Litauen. Der er fokus på klimaforandringer, mod og 
engelsk sprog. EFA – det udvikler vi på hele tiden og har 
stort udbytte af det. På lærerdelen havde vi sidste år 4 
voksen udvekslinger, noget som vi også ønsker at arbejde 
mere med.  
-Vi arbejder også med ansøgninger til samarbejde med 
Tyskland – Rostock.  
-DGI  - Profilskoletænkning – Flyttes til næste møde. 
-Trivsel – flyttes til næste møde. 

4. Status på hallen Lene   

-Der gennemgås aflysninger fra oktober måned, for at 
vurdere hvor meget det påvirker Sophieskolens 
idrætsundervisning.  
-Der er fortsat drøftelse af ønsket om endnu en hal i 
forbindelse med Hallerne – så Sophieskolen har mulighed 
for at bruge det haltid, som vi har brug for – uden at gå 
på kompromis med rammerne.  

5. Trafik Alle   

-Den 11/10 har vi møde med vejfolkene og 
Katedralskolen for at analysere det stykke vej i vores Kys 
og Kør område. 

6. Revurdering af 
gældende 
principper Alle    



 

   
-Der er blot en rettelse i logoer på ”Mobbepolitik” og 
”Forebyggelse og indsats”. Lene retter og Thomas 
underskriver. 

7. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

  
-Tilbagemelding på trafik (Jax) 
-Drøftelse af temaer (DGI-profiltænkning, Trivsel) 
-Hvordan gør vi med jul? 

8. Eventuelt Alle Åben   

-Vi vil gerne drøfte diskrimination – hvorfor det opstår – 
hvordan vi kommer det til livs. 
-Thomas for materiale om Børn, Unge & Sorg, for at tage 
stilling til om det er noget vi skal drøfte på SB møde.  

9. Personsager  

Elevrepræs
entanter 
deltager 
ikke    

 


