Skolebestyrelsesmøde nr. 11
Dato

08.05.2019, 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

TRP, CR, SAL,

Inviteret

NR

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:
• Peer-educaterne tager i juni måned en heldagstur til Djurs
Sommerland.

Skoleleder:
• Der har været udpegningsrunde i forhold til at tilpasse skolens
økonomi. 1 lærer er udpeget og allerede nu tilbudt en stilling
på en anden skole med tiltrædelse pr. 1.8.
• Vi får ny adm. leder (Rikke Kofoed) som vi skal dele med
Engdalskolen med tiltrædelse pr 1.8.
• Louise kommer tilbage pr 1.12. Der er ikke ansat barselsvikar i
Louises stilling. Louises timer dækkes internt af andre lærere.
• Vi har afholdt de skriftlige afgangsprøver i denne uge.
Eleverne har virkelig været disciplinerede og arbejdet seriøst.
Forinden har forældrene været inviteret til en orientering om
prøvernes indhold og afvikling.
SFO leder:
•

Kommentarer fra SFO forældrerådet i forhold til vores fælles møde.:
SFO-FR oplevede det som utilfredsstillende at der var en del afbud
fra SB og efterfølgende at næsten hele skolebestyrelsen kom for
sent.
Fremover er det vigtig at der ikke er nogen der er inviteret, men at
der indkaldes til et fælles møde. Dagsordenen bør udarbejdet som
en fælles dagsorden for mødet. Ellers et godt møde. Gode temaer
der skal arbejdes videre med.
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Dagens punkter
1.) Udskolingsleder NR
fortæller om UPV og
arbejdet med IUP

Niels præsenterede skolens tilbud af valgfag, hvor vi sammen
med ungdomsskolen har samarbejde med de fleste af
kommunens øvrige skoler samt erhvervsuddannelserne. Der
er lavet en pjece med en bred vifte af de muligheder de unge
tilbydes af valgfag.
Vedr. uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Eleven bliver fra 8. kl. uddannelsesvurderet i forhold til en
erhvervsuddannelse, gymnasiet og HF.
Vurderingsparametrene er faglighed samt personlig og social
udvikling.

2.) Tilbagemelding fra
møde d. 23. april
- Hvad var budskabet
- Hvilke opgaver giver
det Sødalskolen
- Hvad vil vores
strategi være i den
kommende tid
3.) AULA
- Vi skal lave en plan
for, hvordan vi for
ALLE forældre med
på AULA
- Input til hvordan vi
får forældre på
skolen og blive
”oplært” i AULA
4. Lejrskoler på Sødalskolen
fremadrettet
- en gennemgang af, hvilke
lejrskoler vi har
- hvad koster det skolen i
runde tal
- alternative løsninger til, at
vores elever kommer uden
for skolen og oplever
faglighed og fællesskab

Elevtallet i Gellerup/Bispehaven har forventet faldende
elevtal frem til 2025 mens der foregår renovering/fjernelse af
boliger i de to lokalområder. Herefter forventes det at
Sødalskolen vil vokse til at blive en mindre 2-sporet skole.
På mødet blev der fra politikkernes side fremlagt planer om at
der skal bygges en ny skole i Gellerup som en løsning på det
vigende elevtal i de eksisterende skoler i lokalområderne.
D.14.5/15.5. er der et byrådsmøde hvor det tænkes at vi
kommer nærmere en beslutning vedr. skolerne i Vest.
SB vil fortsat være meget opmærksomme på skoleudviklingen
i Vest.

Mikkel fremlagde et budget hvor det fremgik at de samlede
omkostninger for lejrskolerne for 2., 5., 8. og 9. årgang ligger
på ca. 375.000,00 kr.
Der blev drøftet forskellige muligheder for at reducere
lejrskolerne i kortere tidsintervaller osv.
Emnet tages op på et senere møde efter at det er blevet
drøftet med lærerne.
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Eventuelt
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Sødalskolen den: 08.05.2019

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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