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Skolebestyrelsesmøde nr. 09 
 

Dato 07. marts 2019, kl. 16.30-19.00 

Sted Sødalskolen – Mødelokale C6 

Deltagere Forældrerepræsentanter: 
Heidi Sloth Hingelberg (HSH) 
Katrine Holm Nielsen  (KHT) 
Trine Pedersen (TRP) 
Sara Laadal (SAL) 
Sleiman Jooma (SLJ) 
Said Ahmed Mohamoud (SAM) 
Pernille Juul                                                                      (PEJ) 
 
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 CR, HSH, KHT, SBA, Sleiman, Said 

Inviteret  

Ordstyrer HSH 

Referent ML 
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Faste punkter 
 

A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

•  
 

B. Godkendelse af dagsorden 
 

 

C. Korte meddeler – flyttes til 
sidste punkt 

 

Skolebestyrelsesformand: 

•  
 
Elevråd: 

•  
 
Medarbejdere: 

•  
 
Skoleleder: 

-  
 
SFO leder: 

•  
 

 

Dagens punkter 
 

1.) Velkommen til Pernille Velkommen til Pernille – vi glæder os til samarbejdet! 

2.) Princip 
- Grundet ændring i 

forhold til den 
understøttende 
undervisning og 
skoledagens længde, 
udskydes princippet om 
§16b. 

- Ved dette møde gives 
input til princip omkring 
ramadan og eid 

- Ved dette møde skal vi 
have input til 
vikardækning 

Skolebestyrelsen beslutter følgende princip: 
”Princip for undervisning ved mindre elevfremmøde på 
Sødalskolen 
 
Udgangspunkt for princippet: 
Periodisk vil der være færre elever i nogle klasser grundet 
religiøse højtider, brobygning, ekstraordinær ferie, sygdom og 
elevaktiviteter lagt uden for skolen 
 
Overordnede principper_ 
Den planlagte undervisning skal gennemføres som planlagt 
uanset antal elever. Hvor det er oplagt, f.eks. under eid, 
planlægges undervisningen med øje for at eleverne fagligt kan 
profitere af at være få i klassen. 
Det er et forældreansvar at orientere sig om, hvad der skal 
følges op på i forbindelse med elevfravær. Det kan være at få 
lavet eventuelle lektier. 



 

- 3 - 
 

 
Omfanget af princippet:  
Gælder hele skolen” 
 
Skolebestyrelsen indstiller til skolens MED udvalg følgende: 
”Principper for vikardækning på Sødalskolen 
 
Udgangspunkt for vikardækning: 
Skolen er forpligtet til at sikre, elever modtager undervisning i 
et minimumstimetal, samt sikre forsvarligt tilsyn i SFO. Derfor 
er der vikardækning, når personalet er fraværende” 
Formålet er, at det planlagte indhold gennemføres på bedst 
mulig måde ved hjælp af, at en vikar går ind og overtager 
undervisningen eller aktiviteten. 
 
Overordnede principper: 

• Ved akut fravær tilstræbes det, at der er vikarplaner 

• Ved planlagt fravær, er der altid vikarplaner 

• I tilfælde af, at skolen har problemer med at 
vikardække, sikres vikardækningen nedefra og op 

 
Omfanget af princippet 

• 0. -5. årgang skal sikres vikar og som minimum tilsyn 

• 6. – 9. årgang kan i ydertimerne sendes hjem med, 
hvor det er muligt, planlagt lektie” 

 
 

3.) Budget 
- SFO 
- Skole 

Så langt som vi er 
kommet på nuværende 
tidspunkt.  

- Generelt om, hvordan vi 
åbner for en mere 
gennemsigtighed og 
medansvar for 
økonomien 

Karen redegjorde for budgettet og tankerne omkring dette. 
Der laves årgangskonti for at sikre en ensartethed omkring 
ture mm. Der laves fagkonti som lærerne får ansvaret for.  
 
Der tilstræbes en større gennemsigtighed og fælles ansvar for 
budgettet. 

  

4.) Hvor er vores indsatser 
- Læringskonference, 

som også blev italesat 
ved vores 
kvalitetssamtale. Set 
som en del af indsatsen 
omkring sprog 

- Samskabelse, hvad er 
der igangsat på 
nuværende tidspunkt, 

Mikkel forklarede setuppet omkring vores nye 
læringskonferencer. Der er læringskonferencer for 1. 4. og 7. 
årgang her i foråret. I næste skoleår er der læringskonferencer 
for alle årgange to gange om året. 
 
Samskabelse: elevdrevne forældresamtaler blev drøftet. 
Læringskonsulenter er inde over ift. forældresamarbejdet, 
matematik og sproglig udvikling.  
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hvordan får vi forældres 
stemme med? 

5.) Svar på brevet fra 
skolerne i vest. 
Skal det lægges ud på 
intra. 
I så tilfælde, må vi gøre 
opmærksom på, at vi 
ikke er en del af den 
politiske dialog herom. 

Vi lægger det ikke på intra.  

6.) Evt.   

  
 

Eventuelt 
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Sødalskolen den: 07.03.2019 
 

 

    

Pernille Juul  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 


