Skolebestyrelsesmøde – Sønderskov-Skolen
Dato:

24-09-2019

Deltagere:

Jeppe Solløs Rasmussen, Camilla Rudebeck Juhl, Christina Elkjær, Mette
Roed Høg, Rashid Oso, Steffen Holm Witsø, Vivi Brit Nielsen, Nanna StryhnJohnsen, Thomas Brink Erlandsen, Anouar B.M. Ghedir, Sila Pöhrenk, Ulla
Lassen, Birgit Dyngby og Mette Elmerdahl

Fraværende: Anour Ghedir
Sted:

Lokale 21

Referent:

LA

1)

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Ref: Godkendt
2)

LEAPS



Skolebestyrelsens rolle ved Udstillingsaftenen
Generel info om opstart på skoleåret Caja er inviteret med som gæst under dette
punkt.

Ref: Skolebestyrelsen stå for modtagelse af ”tilmelding” til en forældrebank/ressourcebank. De vil
stå foran festsalen og være iført T-shirts.
7. årgangs valghold er i gang med en konkurrence om at designe plakaten til
udstillingsaftenen.
Hele skolen – alle årgange – er nu Leaps og alle teams er kommet godt i gang.
Der afvikles kurser for nyansatte og et mini-kursus for vikarer er afviklet. Endvidere afvikles et
kursus 4 dage for dem, der deltog første år på et LEAPS kursus.
Skolen er ved at oprette en Leaps patrulje.
De to, der er på skolen fra Katafonden, er i gang med at skrive ”gode historier” om Leaps til
Sønderskov-Skolens hjemmeside, facebook, KATA fondens hjemmeside m.m. De er begge
meget imponeret over, hvor langt Sønderskov-Skolen er nået på de 3 år.

3)

Tanker omkring skolebestyrelsens rolle i forbindelse med kommunikation


Oplæg ved Jeppe

Ref: En arbejdsgruppe bestående af Jeppe, Nanna, Steffen og Mette laver udkast til
næste møde bl.a. med inspiration fra ”Skole og Forældre”.

Det blev foreslået, at elevrådet også arbejder med god kommunikation ud fra skolens
værdier, herunder at kommunikation skal tage udgangspunkt i gensidig respekt.
4)

Opfølgning på forældrearbejdsdagen
 Konkret hvad skal laves?
 Invitation

Ref: Ønsker til arbejdsopgaver:
Vinduesvask
Rengøring af vaske på gangene
Maling af klasseværelser (urealistisk på 4 timer, men evt. maling af en væg el.
pletmaling)
Hovedrengøring af klasseværelser (aftørring af lamper m.m.)
Gennemgang gangarealer
Invitationen bliver med tilmelding og skal afleveres inden efterårsferien. Skolen er
vært ved en øl/vand og pølser.
5)

DM i skoleudvikling – ideer til ansøgning
http://dmskoleudvikling.dk/artikel/konkurrence-alle-folkeskoler

Ref: Skolebestyrelsen sender ansøgning omkring Projekt Harmoniorkester
6)

FRO-møde samt ønsker til dagsorden

Ref: Der er indkaldt til to FRO – møder (FRO står for det fælles rådgivende organ) – hvor
der er mulighed for at komme med punkter til dagsordenen til det ene møde i
november. Følgende punkter foreslås drøftet: Kommunikation, Inklusionsplan.
7)

Nyt fra
 Skolebestyrelsesformanden
 Ledelsen
 Personalet

Ref: Den 15. og 16. november afholdes fællesmøde for skolebestyrelser i Nyborg, hvor 2
medlemmer af skolebestyrelsen kan deltage. Tilbagemelding i næste uge til Jeppe
hvem, der ønsker at deltage.
Vi oplever p.t. en søgning af elever, der ønsker at gå på Sønderskov-Skolen
8)

Punkter til næste møde tirsdag den 22. oktober 2019
Økonomi
Kommunikation
Tilbagemelding fra FRO møde

10)

Eventuelt

Ref: Der mangler billeder af skolebestyrelsesmedlemmerne på skolens hjemmeside –
disse skal på den kommende nye hjemmeside

Venlig hilsen
Ulla Lassen

