Skolebestyrelsesmøde – Sønderskov-Skolen
Dato:

22-01-2020

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, Julie Ettrup Sørensen, Sila Pöhrenk, Ulla
Lassen, Birgit Dyngby og Mette Elmerdahl

Fraværende: Mette Roed Høg, Nanna Stryhn-Johnsen
Sted:

Lokale 21

Referent:

LA

1)

Mobilpolitikken

Oplæg ved team 9 vedr. udfordringer med mobilpolitikken
Erling og Jessen og Hayssam Gheith deltager under dette punkt og fremlægger
problemstillingen.
Ref: På 9. årg. oplever lærerne, at eleverne siger, de ikke har mobiler med, når de skal indsamles
og der derfor kun indsamles 3 mobiler. Faktum er at eleverne har deres mobiler med og ikke
afleverer dem. Skolen har ikke de store restriktionsmuligheder.
Flertallet i skolebestyrelsen ønsker at bibeholde mobilpolitikken og ikke lave differentierede
regler.
Det aftales at undersøge om andre årgange oplever problemer omkring indsamling af
mobiler, dette sørger medarbejderrepræsentant Thomas Brink Slothuus for.
Lærerne på 9. årg. går tilbage til eleverne på årgangen og fortæller, at det har været drøftet
på skolebestyrelsesmødet og at reglerne bibeholdes.
De indkomne besvarelse fra de øvrige årgange drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.
Jeppe og Mette tager punktet på til et ledelsesinfomøde for personalet. De går også en tur
rundt i klasserne for at genopfriske reglerne.

2)

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Ref: Godkendt.
Opfølgning på ressourcebank gennemgået

3)

Nyt fra

 Skolebestyrelsesformanden, herunder nyt fra FRO.
 Ledelsen, herunder rygeloven.
 Personalet
Skolebestyrelsesformanden:
Ref:

FRO: Det overordnede emne var: Hvad kan man være fælles om på skole og
daginstitutionsområdet og hvad er bedst man er ene om? Politisk ser man gerne, at skolerne
brander sig selv.
Ledelse:
Der er kommet en ny rygelov som gælder for alt personale ved Sønderborg kommune. Dette
indebærer at ingen må ryge i arbejdstiden og som tidligere må ingen ryge på skolens
matrikel, heller ikke besøgende.
Vi har fået 4 nyansatte, én er startet 1. januar og tre starter 1. februar 2020.
Alle skoleledelser i kommunen er i dag blevet orienteret om LEAPS på Sønderskov-Skolen,
år 3. Skolen deltager til Danmarks Læringsfestival for at fortælle om LEAPS og vi får besøg
udefra til udstillingsaftenen, bl.a. også fra udlandet.
På et kommende skoleledelsesmøde i forvaltningen skal vejledere fra skolen fortælle om
elevløft.
Der er indført ansættelsesstop på skoleområdet.
Skolens Harmoniorkester spillede på Danfoss til Anette Clausens 70 års fødselsdag, hvilket
var en stor succes.
Første kursus i brug af lasercutter er afholdt.

4)

Nyt fra elevrådet

Ref: Skolemad. – Mange elever ønsker større og sundere udvalg. Maden bliver hurtigt udsolgt. Vil
gerne have en ARLA automat.
Der er aftalt møde med BC-Syd vedr. skolekantinens varesortiment. Det er ikke muligt at
have andre betalingsformer end skolekortet. Muligheden for en ARLA automat har tidligere
været undersøgt og da det kræver et større arbejde mht. udskiftning af varer m.m. er dette
fravalgt.
Elevrådet ønsker flere motionsdage i løbet af skoleåret for at skabe mere bevægelse, f.eks.
bolddage el. lign. Dette kan være med til at skabe mere sammenhold på tværs af årgangene.
Forslag fra 9. årg. at de til disse dage kan sælge spise- og drikkevarer for at tjene penge.
Udskolingsklasserne og/eller elevrådet kunne være med til at planlægge disse motionsdage
Endvidere foreslår elevrådet etablering af venskabsklasser.
Afvikling af prøver og terminsprøver i klasserne opleves forstyrrende, så der er et ønske fra
eleverne om at de i stedet afvikles i festsalen. – Dette kan ikke lade sig gøre, da vi ikke
længere har borde til dette.

5)
Information fra dialogmødet
Ref:
6)
Kvalitetsrapporten:
 Drøftelse af rapporten
 Udarbejdelse af høringssvar
Ref: Punkterne 5 og 6 drøftet under ét.
Kvalitetsrapporten blev drøftet. Jeppe og Mette udarbejder høringssvar.
Dialogmødet var overordnet et rigtigt godt møde. Politikkerne oplevede at skolen er front
runners på området omkring skole-hjemsamarbejde. Vi har fokus på at højne det faglige
niveau.
Vi gjorde politikerne opmærksomme på, at flere af skolens faglokaler trænger meget til
renovering.

7)
Økonomi v. Ulla Lassen
Ref: Udsat til næste møde

8)

Principper for kommunikation på Sønderskov-Skolen
Gennemgang af politikken og endelig godkendelse.

Ref: Kommunikationsplanen, der har været drøftet med personalet, blev gennemgået og
godkendt.

9)
LEAPS
Ref: Næste udstillingsaften afvikles den 31. marts 2020. Se i øvrigt under pkt. 4.
Skolen har modtaget brev fra Undervisningsministeriet vedr. LEAPS. Brevet indeholder et par
spørgsmål, der skal besvares af skolens ledelse.

10)

Punkter til næste møde





Forskudt bestyrelsesvalg
FRO
Mobilpolitik
Økonomi

Ref:
10) Eventuelt
Ref: Vil skolen være med til indsamling til Rynkeby løbet ved afvikling af et løb den 3. april 2020?
Rynkeby teamet tilbyder at filme skolen. Vivi fremsender mere info omkring dette, inden der
træffes beslutning om evt. deltagelse.
Næste arbejdsdag afvikles den 17. april 2020

Venlig hilsen
Ulla Lassen

