Referat af Forældrenævnsmøde d. 29. okt. kl. 18-20
Punkt
Præsentation

Uddybning
Kort præsentation af
medlemmerne og
forældrenævnets
rolle.

Valg af formand

Daniel videregav formandsposten til Mads
Christian Kruse Andersen
Drøftelse af: hvordan I grupper drøftede vi, hvordan vi kunne blive
vi bliver mere synlige i mere synlige og give noget tilbage til
lokalmiljøet, og hvilke lokalmiljøet.
arrangementer vi
Følgende forslag kom på bordet:
allerede har i
Fortælle om de mange gode historier, der er
støbeskeen.
at fortælle om skolen. Ved folk i
virkeligheden, hvad det er vi kan?
Synlige ved forskellige arrangementer, såsom
Borgermødet, Lørdag i hallen, Halloween,
juletræstænding, kyndelmisse mm.
Åben legeplads: Invitere forældre og børn ind
og bruge vores nye fede legeplads.
Udbrede vores musikskoletradition, så andre
ved hvad vi også kan. Åbne koncerter, besøg i
børnehaver, plejehjem mm.
Flyer om skolen, gerne uddelt ved
ejendomsmæglerne mm.
Udvidet samarbejde med børnehaverne
Sorøløb og Stafet for Livet
Redbarnet
Exit- og entréinterview
Regionsmøder eller byrådsmøder med
deltagelse af vores elever.
Lade eleverne arbejde med identificerede
problemstillinger i lokalmiljøet, og
herigennem skabe værdi på forskellige
måder. Evt. med udgangspunkt i
Projektbaseret undervisning (PBL)
Forældrenævnsrepræsentanterne vil gerne
hjælpe til ved arrangementer for at sælge
skolen

Sorø Privatskoles
synlighed i
lokalmiljøet

Referat
Medlemmerne af Forældrenævnet
præsenterede sig selv.

Brugen af Ipads i
undervisningen

Hvad er nævnets
holdning til ipads i
undervisningen, og
hvordan vi beskytter
eleverne mod sider de
ikke må se, og tiden
på ipads.

Deltagerne talte om fordele og ulemper ved
Ipads. Skolens holdning er, at Ipads skal
bruges, der hvor bogen og blyanten ikke kan
gøre det bedre.
Ipads er et arbejdsredskab på lige fod med
penalhuset. Den giver os bare mulighed for at
arbejde anderledes rent didaktisk. Vi skal
opdrage eleverne til at begå sig i den digitale
verden de er en del af.
Gruppen var enige i, at Ipads er gode til
differentiering. Programmer som
Matematikfessor, grammatip mm. kan nemt
udfordre eleverne på deres niveau.
Der var forskellige holdninger til Youtube,
nogle mente, at det skulle lukkes af, for de
små elever, andre, at det skulle være åbent
da man kan finde mange gode film, tutorials
mm. på youtube, og fordi eleverne alligevel
kan gå på safari og finde det hele.
Vigtigere at fokusere på elevernes digitale
dannelse. Meget gerne digital dannelse på
skoleskemaet, eller i fordybelsesuger.
Måske skal skolen melde tydeligere ud
hvorfor vi bruger ipads, og i hvilken kontekst.
Ipads muliggør en varieret undervisning.
Nogle oplevede at mange af romanerne
læses på ipads. For at mindske elevernes
skærmtid, og ved at lytte til forskningen
indenfor ipads og læsning, vil det være dejligt
at få klasseromanerne i bogform.
Ved skriftlige opgaver oplever nogle
forældre, at børnene har mere fokus på
layout ind på indhold, dette fokus kunne se
anderledes ud, hvis eleverne engang imellem
arbejdede med papir og blyant i det skriftlige
arbejde.

Orientering fra
bestyrelsen

Hvad har vi haft fokus
på siden sidst.

Vi arbejder primært med skolens økonomi
Sorø kommune har en lille årgang i
nuværende 0. kl. og vi har selvfølgelig
forholdt os til det, og vi har drøftet

optimeringsforslag med skolens ledelse. Til
næste år har vi igen fyldt alle 3 0. kl.
Vi kigger i øjeblikket på skolens 2020 budget,
og har selvfølgelig også brugt tid på at tale
om skolens førskole, som starter til april.
Finansloven og
koblingsprocenten

Hvordan forholder vi
os til de foreløbige
udmeldinger.

Emner fra klasserne
Evt.

Fremtidige emner

Referent/ Nanna

Vi er en skole der har eksisteret i 132 år, og
det fortsætter vi med. Regeringen varsler
med deres finanslovforslag en nedgang fra 76
% til 71% i koblingsprocent fra 2021.
Koblingsprocenten er den der afgør, hvor stor
en andel af folkeskolens budget for 3 år
siden, som tilfalder os i tilskud. Et fald på 5%
vil selvfølgelig betyde, at vi skal tænke os om,
men vi er ikke bekymrede for vores eksistens.
Klassearrangementskatalog
Vi talte kort om haps dogs i boden, og Nanna
fortalte, at det var denne ene gang, og fordi
elevrådet havde ønsket det ad flere
omgange, og fordi vi som skole gerne vil
støtte op om de demokratiske processer.
Normalt er maden i boden baseret på sunde
råvarer, og et fint supplement til madpakken.

