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Skolebestyrelsesmøde nr. 02 
 

Dato 27.08.2018, kl. 16.30-19.00 

Sted Sødalskolen – Mødelokale C6 

Deltagere Forældrerepræsentanter: 
Lisa Kloster Kjeldsen (LKK) 
Heidi Sloth Hingelberg (HSH) 
Katrine Holm Nielsen  (KHT) 
Trine Pedersen (TRP) 
Said Ahmed Mohamoud                                               (SAM) 
Sara Laadal (SAL) 
Sleiman Jooma (SLJ) 
 
Suppleanter: 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Christina Rieks-Petersen (lærer) (CR) 
Judy Mikkelsen (pædagog) (JUM) 
 
Elevråd: 
 
 
Skoleledelse: 
Karen Henriette Jessen (Skoleleder) (KJ) 
Mikkel Holm ( Pædagogisk leder)                                 (ML) 
Søren Bangsgaard (SFO-leder) (SBA) 
 

Afbud Sleiman 

Inviteret  

Ordstyrer  

Referent SBA 
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Faste punkter 
 

A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

I 
 
Der er følgende kommentarer til referatet fra sidste 
skolebestyrelsesmøde 

•  
 

B. Godkendelse af dagsorden - 
 

Dagsorden godkendes uden kommentarer 
 
Dagsorden godkendes med følgende kommentarer 

•  
 
Dagsordenen ændres som følgende: 

•  
 

C. Korte meddeler – kommer 
på næste ordinære møde 

 

Skolebestyrelsesformand: 

•  
 
Elevråd: 

•  
 
Medarbejdere: 

•  
 
Skoleleder: 

•  
 
SFO leder: 

•  
 

 

Dagens punkter 
 

1.) Bestyrelsen 
konstituerer sig 
- Der vælges formand 
- Der vælges 

næstformand  
 

 

◼ Heidi valgt som skolebestyrelsesformand 
◼ Lisa valgt som næstformand 

2.) Udvalgte overskrifter til 
bestyrelsens 
høringssvar 

Karen gennemgik forslag til ændring af organisationsstrukturen i Børn 
og Unge. 
Områdecheferne reduceres til 4. 
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- Stikord og 
uddybning til de 
enkelte overskrifter 

 

Skoledistrikterne reduceres fra 49 til 19. For os betyder det at 
Sødalskolen foreslås sammenlagt med Åby og Engdalskolen. 
Det betyder at skolelederstillingerne reduceres fra 49 til 19. 
Ligeledes reduceres antallet af administrative ledere til 19. 
Målet er at klassekvotienten hæves op mod 28 elever pr. klasse. 
Skolestart pr.1.5. hvor børnene starter i SFO’en til SFO normering. 
 
 

3.) Beslutning om videre 
proces i forhold til 
høringssvar 
- Relevant at være 

opmærksom på, at 
der er et møde på 
DOKK1, hvor gode 
input kan inspirere 

 
 KJ laver et udkast til høringssvar ud fra følgende udsagn: 

• SB ser fordele i at børn med anden etnisk baggrund styrkes i  
integrationsprocessen med etnisk danske børn 

• På samme måde ser SB en fordel i at børn fra forskellige 
demografiske områder integreres yderligere med hinanden 

• SB er bekymret for at der skabes alt for store enheder, og 
nærhedsprincippet svækkes 

• SB er bekymret for om der er en reel økonomisk besparelse 
på skolernes ledelse, da erfaringen viser at behovet for 
ledelse over tid er uforandret i de enkelte lokale enheder. 

• SB er bekymret for at den stigende klassekvotient mod 28 
børn pr klasse udfordrer skolernes mulighed for at rumme 
børn med særlige udfordringer. 

• På samme måde vil lærernes arbejdsmiljø blive svækket i 
forhold til at fastholde inkluderende læringsmiljøer. 

• SB er bekymret for at nærhedsprincippet svækkes alvorligt i 
forhold til de enkelte børns relationsdannelse i lokalområdet 

• SB undrer sig over at Stærkere læringsfællesskaber og 
lignende konsulentfunktioner friholdes for besparelser. SB 
vægter derimod at skolens samarbejde med konkrete PPR 
funktioner styrkes. 

• SB er bekymret for at der går stor viden tabt i forhold til de 
udsatte og sårbare børn. En viden som de lokale ledelser vil 
tage med sig i rokeringsprocessen. 

• Ved tidlig SFO start er det vigtigt at der følger personale med 
fra Dagtilbuddet til sikring af en tryg overgang fra dagtilbud til 
SFO. 

•  
 

4.) Orientering til ledelsen 
fra forældre om 
oplevelsen af skolestart 
2018 

Fortsættes på næste møde 
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Eventuelt 
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Sødalskolen den: xx.xx.2018 
 

 

    

Lisa Kloster Kjeldsen  Heidi Sloth Hingelberg 

Forældrerepræsentant  Forældrerepræsentant 

 

 

    

Katrine Holm Nielsen  Trine Pedersen  

Forældrerepræsentant  Forældrerepræsentant 

 

 

    

Sara Laadal   Sleiman Jooma 

Forældrerepræsentant  Forældrerepræsentant 

 

 

  

Kasper Skov-Nielsen 

Formand for skolebestyrelsen 

 

 

 

    

Christina Rieks-Petersen  Judy Mikkelsen 

Medarbejderrepræsentant  Medarbejderrepræsentant 


