Skolebestyrelsesmøde nr. 10
Dato

09.04.2019, 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
Pernille Juul

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

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

Mikkel, Judy, Sleiman, Said, Heidi

Inviteret
Ordstyrer

HSH

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:
•
Medarbejdere:
•
Skoleleder:
SFO leder:
•

Dagens punkter
1.) Valg af kommende
princip, vi skal tage op
2.) Budget
- Godkendelse af
budget for 2019
3.) Status i forhold til
personalesituationen
4.) Orientering angående
kommunikation og dens
sammenhæng med SLF
og social kapital. Efter
APV er gennemført.

Dette overvejes til kommende møder.
Budgettet er godkendt. Dog har SB forbehold i forhold til busning til
gymnastik i Brabrand hallen. Dels vil det være formålstjenstligt at
benytte skolens egne gymnastiksale, dels bør det overvejes at de
store elever selv transporterer sig til Brabrandhallen.
Vi er desværre i den budgetmæssige situation at vi skal udpege to
medarbejdere til udviklingspolitikken. Dette foregår i denne uge. De
udpegede vil forhåbentlig få tilbudt jobs andre steder i kommunen.
Der er lavet en APV i forhold til trivslen blandt skolens personale.
Resultatet af denne er at der på flere parametre er sket et fald i
trivslen og tilfredsheden med skolen som arbejdsplads.
Fra personaleafdelingen er der i samarbejde skolens ledelse og MED
planlagt en indsats i forhold til at understøtte en positiv udvikling af
trivslen blandt personalet.
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5.) D. 23. april er der
konference om skolerne
i vest. Vi må stille med to
forældrerepræsentanter.
De to og Karen, skal vi
give input til, inden
mødet.

Vi har en opgave i at få bragt budskabet ud om at Sødalskolens
faglighed faktisk er ekstraordinær stærk. Vores afgangsprøver viser at
elever der har gået på skolen fra skolestart præsterer rigtigt godt og
over gennemsnittet.
På Sødalskolen er der fokus på at arbejde på tværs af årgange. F.eks.
vores seneste skolefest, hvor vores musical blev præsenteret af
skuespillere, dansere, kor og musikere fra alle årgange.
Vi satser på en ny og god skolegård.
Vi vil arbejde for at fritidslivet omkring skolen udvikles.
Vi ønsker at få de midler der skal til for at have små klasser.
Det er SB’s ønske at der kigges på skoledistrikterne i Vestbyen.
Karen, Trine og Heidi deltager i mødet d. 23.4.

Eventuelt
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Sødalskolen den: 09.04.2019

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
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