
 

   
Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 

7/3-2017 kl. 18.30-20.30 

 

Lokale: Sophieskolen Fraværende: Emilie, Morten 

    

Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 

1. Protokol       

2. Siden sidst         

* Formand 
 Marianne     

 

-Der bliver lavet en fælles dag for alle SB i Ringsted, d. 

1/4-2017 hvor Marianne overvejer at deltage. 

-Der har været afholdt fælles møde, som optakt til 

dialogmøde for byskolerne, d. 15/3-2017 hvor der blev 

sat fokus på dagsordenen hertil. 

* Ledelse Ledelsen     

• Henvendelse fra ”Danmark dejligst” – og vil 

gerne have vores børn kommer og laver ”the 

cup song” ved koncerten i Middelaldercentret d. 

27. maj – og så får skolen besøg af Rasmus Nøhr 

på skolen mandag d. 24/4 og spiller for børnene.  

• Ledelsen var på seminar sidste uge og er 

begyndt at kigge på næste skoleår.  

• UCSJ og Guldborgsund har lavet en aftale om 

skolebaseret læreruddannelse. 

Ansættelsessamtaler på mandag.  

• Nyansættelser i SFO 

• Forældremøde med de nye forårsbørn på  

• torsdag d. 9/3 kl. 18-19 – Marianne deltager. 

• En snak om store børn på skolen om 

eftermiddagen. Vi arbejder videre. 

• Henvendelse fra ”Kontant kærlighed Falster”, 

om de må bruge Sophieskolen til at uddele de 

mad de indsamler til trængende.  

*AMO/MED       
• Arbejdsmiljødag i hallen i sidste uge. Foredrag 

med Nils Villemoes.  

*Elevråd       

• Møde i dag. 0-4 årgang: klager over toiletterne 

Undring - Appelsiner til børnene til fastelavn – 

og så kunne man købe fastelavnsboller i 

kantinen 

5-9: klager over kantinen – for høje priser og for 

lidt mad.  

For få bat i 6. årgang.  

* Andre       
  

 



 

   

3. Økonomi Ledelsen Åben  

 

Afslutning af regnskabsåret 2016: ud med et underskud 

på 36.000 kr. Se regnskabsbemærkninger.  

Fokus på EU projekterne, liniefagsuddannelse,  

 

Budget 2017: 

Start med rammebesparelse på 664.000 kr. – kan kun 

tages på lønnen. + 36.000 underskud 

Lønnen er vigtig at styre efter.  

Budgettet er givet på baggrund af børneantallet 5/9 2016 

– vi har efterfølgende fået flere børn – og normeringen 

for næste skoleår kommer efter børnetælling 5/3 2017. 

Udfordring i forhold til vikarpuljen – den er for lille. Vi har 

her besluttet IKKE at sende børn hjem ved fravær. 

Vikarkontoen bliver i øjeblikket brugt på fast vikar også. 

Skal –puljen forsvinder til næste år, hvis den nye 

tildelingsmodel bliver vedtaget.  

Inklusionspuljen – Connie har et budget hvor der holdes 

øje med indtægter og udgifter. 

Drift: 

480.000 kr. til undervisningsmidler 

100.750 kr. til årgangene 

136.000 kr. til 10Z aktiviteter 

342.000 kr. til bundne midler 

174.000 kr. til inventar og IT – 10.000 til hjemkundskab, 

15.000 til sløjd – 300.000 kr. til bærbare PC – 30.000 kr. 

til kopimaskiner 

265.000 kr. til arrangementer 

 

Samlet: Budget: fordelt: 1.946.750 

                              Tildelt: 1.845.000 

 

  

4. Holdning til 
kostpolitik på 
Sophieskolen Alle Åben  

Bunder i henvendelser fra forældre om, hvordan man 

skal forholde sig.  

Enighed om at SB laver et princip om kost som evt 

sendes i høring i forældregruppen og elevrådet. 

Marianne, Lene, Lars, Hans og Maria laver et udkast til 

næste SB møde.  

5. Næste skoleår Ledelse Åben   

• Udfordringer med pladsen – både i 

klasselokalerne og på skolen i det hele taget.  

Forberedelseslokalerne skal udnyttes bedre. 

•  

6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   

• Kostprincip 

• Normering 

• Opsamling fra dialogmødet 

• Princip omkring inklusion 

• skolefest 



 

   
Marianne, Lene og Paw laver dagsorden. 

7. Eventuelt Alle Åben  5 

• Paw: nøgle til SB medlemmer – kig forbi en dag 

hos pedellerne. 

• Lars: 3. årgang havde fastelavnsfest – udfordring 

at hænge tønder op til tøndeslagning.  

 
8. Personsager   

Elevrepræse
ntanter 
deltager ikke  5  Orientering 

 


