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1)

Godkendelse af referatet fra sidste møde.


Ref: Godkendt
2)

Nyt fra elevrådet


Ref: Intet
3)

Endelig godkendelse af principper


Forretningsorden og skole-hjem-samarbejde (se bilag udsendt 19/12)

Ref: Godkendt.
4)

Information vedr. modtagebørn


Hvordan modtager vi disse på Sønderskov?

Ref: Skolen forventer at skulle tage imod 6 modtagebørn. Vi skal have et beredskab til
modtagelse af modtagebørn og plan for dette er udarbejdet.

5)

LEAPS


Generel info

Ref: LEAPS på kort og lang sigt gennemgået.
Skolebestyrelsen mener, at dette dokument giver et godt overblik over skolens arbejde med
LEAPS og anbefaler, at skolens forældre orienteres. Der laves en forældre-version, som
udsendes og der inviteres til en informationsaften.
Skolebestyrelsen anbefaler, at vi får noget i medierne vedrørende LEAPS igen, da der er
sket meget siden opstarten.
Næste udstillingsaften den 11. april afvikles over emnet ”Nat på museet”.
Skolens harmoniorkester spiller igen ved åbningen i kompasgangen.
Skolebestyrelsen sælger sammen med K-forældre kaffe og kage på udstillingsaftnen.

6)

Præsentation af principper for hytteture og lejrskoler


Arbejdsgruppens udkast præsenteres for bestyrelsen

Ref: Udkastet præsenteret og gennemgået. Det endelige reviderede udkast fremlægges på næste
skolebestyrelsesmøde.

7)

Præsentation af Sønderskov-Skolens værdigrundlag/vision


Arbejdsgruppens udkast præsenteres for bestyrelsen

Ref: Udkastet præsenteret og gennemgået.
8)

Skolebestyrelsens vision


Brainstorm:
Ref:
Vigtigt, at skolebestyrelsen har en vision at arbejde ud fra, så det ikke kun bliver den daglig
drift, der drøftes og arbejdes med i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen ønsker at hæve sig op i et helikopterperspektiv og at der er en vision om
mere/bedre fokus på idræt – ikke mindst idrætsfaciliteter i udskolingen.
Det blev også foreslået, at skolebestyrelsen arbejder på forældrenes forståelse af hvad
LEAPS er. Skolen skal være et sted hvor både elever og personale er glade for at være.
Skolebestyrelsen kan være med til at søge fonde til bedre lærings- og trivselsmiljøer.
Drøftes igen på næste skolebestyrelsesmøde.

9)

Skolebestyrelsens årshjul


– bilag udleveret ved sidste møde

Ref: Årshjulet gennemgået og revideret.
10)

Nyt fra

 Skolebestyrelsesformanden
 Ledelsen
 Personalet
Ref: Fra skolebestyrelsesformanden:
På kommende FRO møde deltager Christina Elkjær.
Der blev orienteret om afholdte møder:

Om den nye tildelingsmodel gældende fra 1.1.2020. Der kommer meget snart en
høringsrunde som skolebestyrelsen skal tage stilling til.
Deltagelse i forældremøde.
Fra ledelsen:
Der arbejdes på nye obligatoriske valgfag fra næste skoleår, bl.a. HDS, som kan kombineres
med andre valgfag. Skolen har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dette.
Fra personalet:
Der har været afholdt LEAPS rådsmøder med repræsentanter fra alle årgang, som har været
meget positive.

11)

Punkter til næste møde 26. marts 2019
 Principper for lejrskole/hytteture – vedtages
 Sønderskov-Skolens værdigrundlag – vedtages
 Budget
 Regnskab for 2018
 Skolebestyrelsens vision

Ref:
12) Eventuelt
 Leaps spørgeskema – hvornår kommer det ud?
Forskerteamet
omkring dette spørgeskema er blevet skiftet ud, hvorfor udsendelse til
Ref:
forældre har været udskudt.
Det nye forskerteam har afprøvet deres første udkast til spørgeskema i to klasser.
I maj måned sendes spørgeskemaet ud til alle forældre.

