Skolebestyrelsesmøde nr. 06
Dato

11.12.2018, kl. 16.30-19.00

Sted

Sødalskolen – Mødelokale C6

Deltagere

Forældrerepræsentanter:
Heidi Sloth Hingelberg
Katrine Holm Nielsen
Trine Pedersen
Sara Laadal
Sleiman Jooma
Said Ahmed Mohamoud

(HSH)
(KHT)
(TRP)
(SAL)
(SLJ)
(SAM)

Suppleanter:
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/fraværende

Katrine, Trine, Sleiman

Inviteret

Palle (pkt. 1)

Ordstyrer

HSH

Referent

SBA
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(KJ)
(ML)
(SBA)

Faste punkter
A. Kommentarer til referat fra
sidste
skolebestyrelsesmøde

•

Ingen kommentarer.

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

Skolebestyrelsesformand:
• Heidi har sammen med andre SB-formænd i Vestbyen sendt
et brev til Rådmanden vedr. hvilke planer der er om Vestbyen.
• Heidi har i samarbejde med Majbrit fra SFO-FR via
forældreorganisationen arbejdet på at skabe muligheder for
at få lavet en bedre skolegård i kraft af at være forældre på
skolen.
Elevråd:
• Kim og Lone H er kommende kontaktlærere for elevrådet
Medarbejdere:
•
•
•
•
•

Der her været juleklip på hele skolen hvor de store har hjulpet
de små med at klippe.
De store har læst for de små.
Vi forbereder Luciaoptog
SFO’en arbejder med julegaveproduktion.
Der har været en fin julefest i indskolingen/SFO.

Skoleleder:
• Økonomi på nuværende tidspunkt.
I stedet for JB har vi fået Gitte fra økonomiafdelingen i Børn
og Unge til at hjælpe os med vores økonomi.
Vores økonomi er i år meget klemt. Dette bla. på baggrund af
vores indsats i forhold til samarbejdet med dagtilbuddets
storbørnsgrupper der kommer på besøg på skolen ugentligt.
Budget næste har følgende prioriteter: Skolegård, afdrag på
gæld og IT.
• Hvad gælder når vi skal have et nyt medlem.
Ifølge reglerne skal der laves et nyt valg til SB.
•

Vi forsøger at udvikle vores forældrebrev til et lyd og billede
info via Facebook, hjemmesiden og Intra.

SFO leder:
• Ny pæd. studerende. Michael afløser Mathias. Hamza er ansat
som EGU elev. Etienne starter som PA-elev fra 2.1.
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•

SFO-personalet har uddelt en folder med aktivitetstilbuddet i
SFO’en som forældre og børn sammen kan kigge i
derhjemme.

Dagens punkter
1.) Fraværsindsatsen
Palle Lund kommer og
fortæller om, hvad han
har arbejdet med og
hvor langt vi er kommet
på nuværende
tidspunkt.

Palle har været her på skolen i et års tid nu.
I starten arbejdede han på at skabe bevidsthed hos de ældre
elever om at fremmøde i skolen hænger sammen med
uddannelses parathed.
Der er lavet konkurrencer for at komme til tiden. Dette har
virket positivt på fremmødet.
Vi skal være obs på at der fortsat er lignende konkurrencer,
hvor lærere og elever sammen arbejder på et stabilt
fremmøde.
Desuden er der sat nogle rammer for hvor meget fravær der
må være, således at forældrene kontaktes ved 8%, ved 10%
fravær indkaldes forældrene til møde, ved 15% fravær laves
der underretning/netværksmøde.
Fraværet er i løbet af det sidste år faldet fra 6,72 % til 6% .
Der skal findes løsninger i forhold til bedre kommunikation
med forældrene. Forældreintra kunne ønskes at fungere
bedre.
Vi skal se på formuleringen i henvendelsen til forældrene, da
en kontant formuleret skriftlig besked kan virke lidt hård.
Det er vigtigt at der fortsat er et tæt samarbejde mellem
lærerne og Palle i forhold til kontakten med forældrene. Da
det er lærerne der har kendskabet til elever og forældre.

2.) Trivselsundersøgelsen

Se bilag 1
Trivselsundersøgelsen viser et generelt godt resultat i forhold
til elevernes trivsel og tilfredshed.
Vi skal fortsat være opmærksomme på det sociale miljø,
således at drillerier/mobning holdes på så lavt niveau som
muligt.
Desuden skal der være opmærksomhed på kommunikation,
således at der i så vidt omfang som muligt kan bakkes op og
laves indsatser fra forældreside.
Vi har idræt og bad på dette møde.

3.) Udvælgelse af 2 – 3
principper, vi ønsker at
arbejde med.
Konkrete forslag kunne
være:

Se bilag vedr. Principper for bad efter idræt på Sødalskolen.
Dette princip er vedtaget som formuleret i bilaget.
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-

Idræt og bad
UU/§16b, konvertering
Ramadan
Lejrskole
Vikardækning

SB (Sarah) formulerer et lille skriv som info til forældrene om
princippet, der lægges ud på hjemmesiden og skolens
Facebookside.
Desuden skal princippet via lærerne løbende kommunikeres
ud til forældrene allerede fra 0. kl.
-

4.) Dialogmødet d. 10.
januar – planlægning og
invitation
5.) Kantine
KJ har sammen med
Helle set på nye
muligheder i
forbindelse med
kantinen og dennes
økonomi
6.) Skolefesten
Vi er godt på vej i
forhold til en
skolefestuge. KJ
fortæller hvor vi er og
hvad det er, vi har brug
for skolebestyrelsen
byder ind med
7.)

Princip om UU/§16b, konvertering drøftes på næste SB møde.

HSH og KJ har arbejdet med et udkast til form på mødet.
Vi skal gerne få en invitation, som når ud til alle og giver stor
lyst til at deltage.

Eventuelt
Dialogmøde med områdechef
Berit Vinter

På baggrund af flere skift i skolens ledelsen de seneste år og et
aflyste byrådsforslag om ændring af skoledistrikter, besparelser
og en del rumsteren på skoleområdet generelt ønsker vi d.10.
januar 2019 kl. 19.00-20.00 at afholde et informationsmøde for
skolens forældre med områdechef Berit Vinter, hvor der sættes
lys på de visioner og muligheder vi som SB, ledelse og
områdechef ser for skolen. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål ind i dette.
Herefter vil vi præsentere de mange positive tiltag der taget i
forhold til Sødalskolens fysiske rammer.
Der tilbydes rundvisning på skolen.
Klub3 inviteres med i arrangementet.
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Sødalskolen den: 08.11.2018

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
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