Dagsorden og referat
Skolebestyrelsen

Dato: 30. april 2019 fra kl.
17.00 til kl. 18.30
Sted: Lokale 21 på SønderskovSkolen

Deltagere:

Fraværende/Afbud:
Rashid Oso

Jeppe Solløs Rasmussen
Camilla Rudebeck Juhl
Christina Elkjær
Mette Roed Høg
Rashid Oso
Steffen Holm Witsø
Vivi Brit Nielsen
Aya Mazen Esskandarani
Hans Emil Engelstad Bøhrnsen

Nanna Stryhn-Johnsen
Caja Fournaise
Ulla Lassen
Birgit Dyngby
Mette Elmerdahl

Emne:

Beslutning/referat:

1.
2.

Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Nyt fra elevrådet

Godkendt
Der har været afholdt
fordelingsmøde af millionpuljen.
Fik ikke vippen, svampen og en
loopbænk, men fik resten.
Er i gang med planlægning af
cykelkampagnen ”Ja tak til cykler”

3.

Til endelig godkendelse:
 Principper for lejrskole/hyttetur
 Sønderskov-Skolens værdigrundlag

Principper for lejrskole/hytteture
godkendt.
Værdigrundlaget godkendt.

4.

Kort info vedr. fondsansøgninger

Første fondsansøgning er afsendt.

5.

Kort info vedr. skoleårets planlægning

Der afholdes informationsmøde for
personalet i næste uge – udsat fra
denne uge.

6.

LEAPS
Generel info – herunder evaluering

På seneste Leapsrådsmøde var der
positiv tilbagemelding om
udstillingsaftenen. Fagligheden i
udstillingen oplevedes høj.
Skolen havde en stor stand til
Unesco festivalen i byen, som

forløb virkelig godt, hvor det var
eleverne, der stod for udstillingen.
Den 14. maj afholdes info aften for
kommende forældre om LEAPS,
hvor elever også vil deltage og
fortælle.
Et filmhold er i gang med at lave en
film om LEAPS – de deltog også til
udstillingsaftenen.
7.

Skolebestyrelsens vision - fortsat

Udsættes til næste møde

8.

Nyt fra
 Skolebestyrelsesformanden
 Ledelsen
 Personalet

Der afholdes FRO møde den 21.
maj 2019.
Det blev foreslået, at
skolebestyrelsesformandens
årsberetning filmes i år i stedet for
at udsende et langt skriv.
Skolen søger også i år i h.t.
Folkeskolelovens § 16b om
nedsættelse af skoledagens længde
for udskolingen.
Vi har ansat en ny teknisk
servicemedarbejder fra 23. april
2019, da skolens tekniske
serviceleder er flyttet til Facility
Management.
Endvidere har vi ansat en deltids
skolesekretær fra 20. maj 2019

9.

Punkter til næste møde 28. maj 2019

10. Eventuelt:
Hvornår udsendes der et skriv om LEAPS?

Venlig hilsen
Jeppe Solløs Rasmussen / Mette Elmerdahl



Skolebestyrelsens vision

Er under udarbejdelse

