Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 17.30 – senest 20.00
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

Til stede: Anders Kragh Moestrup, Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Kamille Ebbe, Lasse
Vestergaard, Jakob Kondrup Jensen 9.a, Nicklas Deding 9.a, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels
Petersen, Gitte Hauge Hansen og Dorte Busk Bro
Afbud: Anne Ravn, Gorm Bennedsen, Michael Laursen
1:

17.30

Godkendelse af dagsorden (4) (B)
➢

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

Ad 1)
Godkendt
2:
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 10. januar 2018 (1) (B)
Godkendt med udsendte ændringer

3:

Meddelelser (10) (O)
•
•

Ad 3)

•

•
•
•

4: 18:00
Ad 4)

Orientering om krænkende digital adfærd jf. meddelelse sendt til forældre til skolens
elever i 7.-9. klasserne
Andet?

Skolen har fået en henvendelse fra forvaltningen om, at der er elever i området, der har modtaget og evt. videresendt en video med krænkende adfærd.
Derfor har Niels Petersen være rundt i alle udskolingsklasser og informeret
eleverne om alvoren omkring deling af krænkende billeder og videoer - samt
en opfordring til at udvise respekt for hinandens, egen og andres seksualitet.
Renovering af toiletter skal formentlig gå nyt miniudbud, da håndværkerrådet
har gjort indsigelse over måden, som det første udbud er lavet på. Skolen afventer
en endelig dato for påbegyndelsen af arbejdet.
Klublokalet er ved at blive tørret op, og dele af klubben bliver genhuset i skolens tidligere pedelbolig.
Renoveringen af kloakker i skolegården forsætter ned langs idrætssalen. Det
vides p.t. ikke, hvornår renoveringen er afsluttet.

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)
•

Elevrådet er ved at lave en toiletkampagne med slogans, som kan fremme god
toiletkultur. Elevrådet har udvalgt tre slogans.

•
•

5:

18:10

Elevrådet er ved at lave en fodboldturnering for 6. – 9. årgang. Ud over fodbold skal det også handle om klassens opbakning omkring klassens hold.
Vedr. legepatrulje – der er et lille fald i deltagelsen bl.a. p.g.a. byggeri i skolegården

Orientering fra arbejdsgruppen ”lejrskoler og skolerejser” (10) (O)
-

Arbejdsgruppen mødes i forlængelse af skolebestyrelsesmødet og forventer at kunne fremsende forslag til beslutning til skolebestyrelsens møde den 5. april 2018

Ad 5)
•
•

6:

18:30

Arbejdsgruppen har haft det første møde. Gruppen har lavet en oversigtsplan for skolerejser, så man har overblik over rammerne for skolerejser. Næste skridt er at kigge på
skolens budget. Skolens ledelse kommer med et oplæg til budget.
Der skal udarbejdes nogle retningslinjer for indtjening og egenbetaling, og udvalget vil
udarbejde et katalog med ideer til klasser og forældre i forhold til at tjene penge til
skolerejser

Drøftelse af udvikling af skolens indendørs rammer (60) (O)
- Skolebestyrelsen har bl.a. ved gennemgang af den seneste forældretilfredsundersøgelse
ønsket at diskutere skolens fysiske rammer.

Ad 6)

•

Skolen vil lave en plan for udvikling af skolens fysiske rammer evt. via RULL
midler
• Koordinatorudvalget har været på skolebesøg og har startet en proces for udvikling af skolens fysiske læringsmiljø
Skolebestyrelsens tanker vedr. udvikling af skolens fysiske læringsmiljø:
o Digitale læringsmidler prioriteret i det fysiske læringsmiljø
o Mere plads til udendørsaktiviteter kan skabe mere rum inden døre
o Klasselokalerne er meget små – inddragelse af gangarealer
o Inddragelse af pedelbolig
o Mælkebøttens køkken kunne trænge til at blive udbygget
o Renovering af toiletter
o Ventilation i klasselokaler
o Glasvæksthus i skolegård bag kombibiblioteket
o Udbygninger af kanapper ved vinder på gangarealer
o Udbygning af festsalen – lave en halv hal
7:

Beslutning om proces for udarbejdelse af Mål og rammer for SFO (10) (O, D, B)
-

Skolebestyrelsen har traditionelt delegeret udarbejdelse af Mål og Rammer for SFO til
SFO-forældrerådet og det foreslås, at denne praksis fortsætter jf. nedenstående plan
Dato

Forum

Proces

Skolebestyrelse

Oplæg til og godkendelse af procesplan

SFO-Forældreråd

Drøftelse af temaer (ikke beslutning)

22/2
Fremlæggelse af procesplan
29/2

Personalemøde

Drøftelse af temaer (ikke beslutning)
Nedsættelse af arbejdsgruppe

16/3

Personalemøde

Fremlæggelse og kvalificering af arb.grp’s oplæg

SFO-Forældreråd
5/4

(Evt. skolebestyrelse, hvis Kvalificering af personalets oplæg
det ønskes)

Ad 7)

23/5

Skolebestyrelse

25/5 – 30/6

Personalemøde

Fremlæggelse og vedtagelse (evt. med forbehold)
af SFO’s oplæg
Finpudsning af beskrivelsen indenfor den af SB
godkendte ramme

•

Processen blev vedtaget.

8: Senest 19.50

Punkter til kommende møder

Kommende skolebestyrelsesmøder: 5/4, 23/5
- Skolerejser
- Skolebestyrelsesvalg 2018. Sættes på dagsordenen så snart der fra forvaltningen kommer
retningslinjer m.m.
- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier?

9:
Ad 8)

Eventuelt (5) (O)
•

Spørgsmål: Er skolen opmærksom på MDMA eller andre stoffer?
o Skolen har et tæt samarbejde med klubben om misbrugsproblematikker Ved
rygter om f.eks. hash bliver forældre og elever straks indkaldt til møde med
deltagelse af både klub og skole
o Samtale mellem generationer på 8. årgang er en forebyggende indsats bl.a. i
forhold hash m.m.

Ref. d. 4.3.2018/ DBB

