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Skolebestyrelsesmøde nr. 04 
 

Dato 09.10.2018, 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) 
Sara Laadal (SAL) 
Sleiman Jooma (SLJ) 
Said Ahmed Mohamoud (SAM) 
 
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 Katrine Holm Nielsen  (KHT) 
Trine Pedersen (TRP) 
Sleiman Jooma (SLJ) 
Said Ahmed Mohamoud (SAM) 
 

Inviteret  

Ordstyrer HSH 

Referent SBA 

 

  



 

- 2 - 
 

Faste punkter 
 

A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

 

B. Godkendelse af dagsorden 
 

 

C. Korte meddeler – flyttes til 
sidste punkt 

 

Skolebestyrelsesformand: 

• Besøg i daginstitutioner 
 
Elevråd: 

•  
 
Medarbejdere: 
 
Skoleleder: 

• Der er dialogmøde d. 13.11. 

• Status på kantine og nye gode tiltag 
SFO leder: 

• Valg af forældreråd  

• Hvornår er det optimalt at SB og forældreråd afholder møde 
sammen 
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Dagens punkter 
Vi begynder på I-fløjen med at se vores nye faglokaler. 

1.) Årshjul 
- Med ønske om at vi får et 

overblik og en prioritering af 
punkterne – i lyset af de 
indsatser, som er igangsat dette 
skoleår. -   

 
 
 
- Der præsenteres indsatser og 

fordeling af opgaver i ledelsen 
- Indsatser på årgange, hvor der er 

tilført ressourcer 
 

- Se bilag 1 og 2 
 
 
 
 
 

 
SB ønsker at der sættes datoer på for de enkelte møder. 

Se desuden div. korrektioner i bilaget ”Årshjul for 
skolebestyrelsen på Sødalskolen 20182019” 
 
Denne lægges på skolens hjemmeside til generel orientering. 
 

 
2.) Kommunikationsstrategi her og 

nu – hvad der er præsenteret ved 
personalemødet 
Samt retningen givet ved vores 
14 – 14 arrangement 
 

 
Fokus på at der er 100% fremmøde for skolens elever. 
Der er iværksat en fraværsindsats, hvor vi går meget tæt på 
elevfraværet efter en klar strategi. 
 
Karen gennemgik et oplæg om faglighed og fællesskab som 
også er blevet gennemgået for personalet på den pædagogiske 
dag. 
Dette oplæg kunne være fint at fremlægge på et dialogmøde 
med forældrene, hvor også lærere, pædagoger og elever er 
med i præsentationen. 
 
Tekster der ønskes at lægges på Facebooksiden sendes  til 
Karen. 
 

3.) Opdatering om de indsatser, som 
er i gang 
/ sprogprøver i 0. klasse 
/ uvm konsulenter 

 

4.) Endelig godkendelse af 
forretningsordenen 

Der blev alene rettet til, at vi holder ét frem for to møder med 
SFOs forældreråd. 

5.) Beslutning om Aydin Soei https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/ay

din-soei-foredrag-integration-danskhed-

https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/aydin-soei-foredrag-integration-danskhed-kriminalitet/?gclid=EAIaIQobChMIyZ3B_pvH3QIVWIuyCh2BfQh7EAAYASAAEgIHqPD_BwE
https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/aydin-soei-foredrag-integration-danskhed-kriminalitet/?gclid=EAIaIQobChMIyZ3B_pvH3QIVWIuyCh2BfQh7EAAYASAAEgIHqPD_BwE
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kriminalitet/?gclid=EAIaIQobChMIyZ3B_pvH3QIVWIu

yCh2BfQh7EAAYASAAEgIHqPD_BwE 

Her kan I se, hvilke muligheder han udbyder. 
6.) Fordeling af opgaver fra uge 43, 

hvor Jens er flyttet til Risskov 
 

JB har arbejdet deltids på Risskov skole siden 1.8. og er 
blevet spurgt om han vil fortsætte fuldtids som adm. 
Leder på Risskov skole. Dette har JB accepteret. 

SB mener at skolens ledelse med en helt nyansat 
viceskoleleder, en skoleleder med et års ansættelse på 
Sødalskolen stadig er meget ny og har brug for ro. Dette 
oplever SB ikke der er taget hensyn til i overflytningen af 
JB til Risskov skole. 

SB har brug for at der fra ledelsen i Børn og Unge sendes 
et signal om at der bakkes op om Sødalskolen. Samtidig 
er det et ønske fra SB side at blive inviteret med til et 
orienteringsmøde sammen med skolens MED udvalg, 
med områdechef Berit Vinter. 

SB retter skriftlig henvendelse til Børn og Unge om 
dette. 

Det blev foreslået at der efterfølgende arrangeres et 
dialogmøde for skolens forældre og personale, hvor 
områdechef Berit Vinter inviteres med til at redegøre for 
hvordan Børn og Unge vil bakke op om Sødalskolen 
fremover. 

 

 

 

 

 

 
7.) Udvælge første to til tre 

principper, der ønskes at arbejde 
med. 
Der vedlægges bilag på tidligere 
principper 

 

8.) Skal mødetidspunkt flyttes til 
17.00 – 19.30? 

 

https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/aydin-soei-foredrag-integration-danskhed-kriminalitet/?gclid=EAIaIQobChMIyZ3B_pvH3QIVWIuyCh2BfQh7EAAYASAAEgIHqPD_BwE
https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/aydin-soei-foredrag-integration-danskhed-kriminalitet/?gclid=EAIaIQobChMIyZ3B_pvH3QIVWIuyCh2BfQh7EAAYASAAEgIHqPD_BwE
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9.)   
 

Eventuelt 
 

Vestsbyen – en gruppe af 
forældre, som gerne vil drøfte 
fremtid/HSH 

Sødalskolen danner ramme for et møde for forældre i 
vestbyen d. 24.10.201 kl. 19.00-21.00. 
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Sødalskolen den: 10.09.2018 
 

 

    

Lisa Kloster Kjeldsen  Sleiman Jooma 

Forældrerepræsentant  Forældrerepræsentant 

 

 

    

Katrine Holm Nielsen  Trine Pedersen  

Forældrerepræsentant  Forældrerepræsentant 

 

 

    

Sara Laadal   Said Ahmed Mohamoud 

Forældrerepræsentant  Forældrerepræsentant 

 

 

  

Heidi Sloth Hingelberg  

Formand for skolebestyrelsen 

 

 

 

    

Christina Rieks-Petersen  Judy Mikkelsen 

Medarbejderrepræsentant  Medarbejderrepræsentant 


