Skolebestyrelsesmøde nr. 05
Dato

08.11.2018, kl. 16.30-19.00

Sted

Sødalskolen – Mødelokale C6

Deltagere

Forældrerepræsentanter:
Lisa Kloster Kjeldsen
Heidi Sloth Hingelberg
Katrine Holm Nielsen
Trine Pedersen
Sara Laadal
Sleiman Jooma

(LKK)
(HSH)
(KHT)
(TRP)
(SAL)
(SLJ)

Suppleanter:
Said Ahmed Mohamoud

(SAM)

Medarbejderrepræsentanter:
Christina Rieks-Petersen (lærer)
Judy Mikkelsen (pædagog)

(CR)
(JUM)

Elevråd:

Skoleledelse:
Karen Henriette Jessen (Skoleleder)
Mikkel Holm (Pædagogisk leder)
Søren Bangsgaard (SFO-leder)
Afbud

Slieman

Inviteret
Ordstyrer

KSN

Referent

SBA
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(KJ)
(ML)
(SBA)

Faste punkter
A. Kommentarer til referat fra
sidste
skolebestyrelsesmøde

•

B. Godkendelse af dagsorden
C. Korte meddeler – flyttes til
sidste punkt

Skolebestyrelsesformand:
•
Elevråd:
• Vi arbejder meget med fravær. Der er indført konkurrencer,
hvor der kan vindes biografbilletter og mad i kantinen.
Sanktioner kan være at der skal samles skrald i skolegården
sammen med Palle efter skoletid.
Patricia har været på konference om hvad der kan skabe
bedre skole.
Der sidder 2 fra 9. kl. og 1 fra 8.a i Børn og Unge rådet i
Aarhus Kommune. Af sager der er lykkedes at få igennem er
et samlingssted for unge i byen.
Lone Haastrup og Kim Stjær er fremover kontaktlærere for
elevrådet.
Medarbejdere:
•
Skoleleder:
• Forsøgsordningerne vedr. 0. kl. sprogprøver. Ny form for
prøver. Eleverne mærker ikke at de bliver testet.
En tilgang har været at arbejde med filosofi for børn, hvor
f.eks. retfærdighed tales om som begreb.
Årgangens forældremøde reagerede meget positivt på
oplægget.
SFO leder:
• Martin udvalgt som professionsambassadør. En opgave der
løses det kommende halve år. Ideen er at forholdsvis
nyuddannede professionsbachelorer udbreder dels
uddannelsen, dels det at arbejde med uddannelsen blandt
unge af anden etnisk baggrund. Målet er at skabe større
procentvis lighed mellem andel uddannede BA’er svarende til
andelen i befolkningen med anden etnisk baggrund.
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Dagens punkter
1.) Tilmelding dialogmøde

Der afholdes dialogmøde d. 13. november. Sidste år var
formand og skoleleder afsted. Vi drøftede, om det ville være
relevant, at flere deltog?
KJ tilmelder 3 personer til mødet.

2.) Udvælgelse af 2 – 3
principper, vi ønsker at
arbejde med.
Konkrete forslag kunne
være:
- UU/§16b, konvertering
- Ramadan
- Idræt og bad
- Lejrskole
Der er i dette skoleår
besluttet, at 8. klasserne
skal til Berlin.

SB ønsker at følgende 4 temaer drøftes som principper:
-

UU/§16b, konvertering
Der kan fremover laves en generel ansøgning fra 0.-3.kl. Ældre
årgange skal der søges konkret for den enkelte klasse.
- Ramadan
- Idræt og bad
- Lejrskole
Der er i dette skoleår besluttet, at 8. klasserne skal til Berlin.
Her kunne et af fokuspunkterne for eleverne være klimavenlig
adfærd.
Der skal til næste møde ligge oplæg vedr. disse temaer.
Videre frem skal vi yderligere tale om følgende principper:
- Åben skole
- Sukkerpolitik
-

3.) Mødetidspunkt
- Er der ønske om, at vi
flytter mødetidspunktet
til kl. 17.00?
4.) Tilbagemelding fra
mødet med
skolebestyrelser i
vestbyen

Fremover fastholder vi mødetidspunkt kl. 16.30 - 19.00. Hvis der
opstår behov for at ændre dette må vi tage det op igen.
Heidi deltog i mødet.
Dagsordenen var hvordan vi som vestbyskoler sammen kan påvirke
dagsordenen politisk.
Vi har forskellige problemstillinger fra skole til skole. Nogen har
pladsproblemer, og andre har behov for at vokse lidt.
Heidi fremlagde på mødet et synspunkt om at der kunne rykkes på
linjerne i distrikterne. Dette ud fra princippet om at der skal være
sikker skolevej for alle børn, og det skal være naturligt for børnene
selv at kunne komme til og fra skole.
Desuden var det et ønskes, at der sættes fokus på hvordan vi kan
påvirke politikkerne omkring at skolerne ikke skal bruges som middel i
den boligsociale politik.
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Det blev besluttet at SB-formændene sammen formulerer en skrivelse
til politikkerne.
5.) Tilbagemelding fra
dialogmøde med
OC/områdechef og
stillingtagen til, om der
ønskes et åben hus
arrangement, hvor vi
inviterer forældre til at
se og høre om, hvad vi
kan og gør her på
skolen

6.)
-

Opfølgning på
Mobilfri skole
Udgangstilladelse
Sikker skolevej/skal vi
ud og stå igen en
morgen

Det blev på mødet fremhævet at vi oplever på Sødalskolen at vi
gentagne gange leverer ledere til andre skoler.
Områdechef Berit Vinter vil gerne deltage i et dialogmøde med
forældremøde for at informere om baggrunden for beslutningen om
at tilbyde Jens Bitsch stillingen som administrativ leder på Risskov
skole, samt skolens fremtidige udvikling.
Karen og Heidi laver en invitation.

-

-

Vi oplever at det går nogenlunde ok med at børnene
afleverer deres mobiltelefon til læreren om morgenen.
De fleste elever kan styre udgangstilladelsen. Der er også
elever der ikke kan styre det i forhold til at komme
tilbage til tiden osv. Her er sanktionen at
udgangstilladelsen inddrages for en periode.
Der var positive tilbagemeldinger på SB’s morgentrafik
regulering sidste år. Dette gentages i år.
SB ønsker at der streges op til parkeringsbåse på den øvre
parkeringsplads, samt opsætte et bump på Charlottevej
inden man kommer ind på parkeringspladsen.
SB ønsker at Charlottevejs asfaltbelægning genoprettes
efter arbejdet med fodboldbanen er færdiggjort.
Det kunne være en ide at der informeres til nye 0. kl.
forældre om hvordan man kan parkere og aflevere sine
børn.

7.) Trivselsundersøgelsen
8.) Strategi for at øge
andelen af distriktsbørn
på skolen
9.) Orientering fra SFOs
forældreråd om mål og
indholdsbeskrivelse

Eventuelt
Næste møde skal vi planlægge hvornår ejendomsmæglerne skal
inviteres på kaffe
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Forslag om at Henrik Vinter kommer til et SB-møde og holder et
oplæg om kommunikation.
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Sødalskolen den: 08.11.2018

Lisa Kloster Kjeldsen

Said Ahmed Mohamoud

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Katrine Holm Nielsen

Trine Pedersen

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Sara Laadal

Sleiman Jooma

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Heidi Sloth Hingelberg
Formand for skolebestyrelsen

Christina Rieks-Petersen

Judy Mikkelsen

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

-6-

