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Skolebestyrelsesmøde nr. 12 
 

Dato 11. juni 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  

Inviteret  

Ordstyrer HSH 

Referent SBA 
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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: 

• 4y har deltaget i et kunstprojekt i på Karen Blixens vej. Der er 
fernisering d. 12.6.kl 14-16. 

• Peer-educaterne tager til Djurs Sommerland d. 12.6. 

• Der er en rigtig god stemning omkring 9. kl. afgangsprøver. D  
 
Skoleleder: 

- Der er dimission d. 26.6. kl 16.00. Heidi er desværre 
forhindret i holde tale. Vi opfordrer en anden repræsentant 
fra skolebestyrelsen holder en tale til vores dimittender. 

-  
 
SFO leder: 

• Pædagogisk  
 

 

Dagens punkter 
 

1.) Information om AULA 
- Input til, hvordan vi 

bedst får ALLE forældre 
på AULA 

Der er lavet diverse pjecer og opslag til information til alle forældre 
om AULA. Udfordringen er hvordan vi får alle med fra starten af det 
nye skoleår. 

• Tidligere forældremøde for alle klasser 

• Fælles opsamling for de fraværende på efterfølgende 
forældremøde 

• Undervisning af børnene fra mellemtrin og udskoling i brug af 
AULA (så børnene kan hjælpe forældrene). Vi laver 
konkurrencer med præmier til de klasser der er hurtigst. 

• Lille film på Facebook (gerne på forskellige sprog) 
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2.) SLF – stærkere 
læringsfællesskaber 
Hvad er det og hvad 
skal det ind i læring og 
udvikling 
skoleverdenen 
Hvad er jeres rolle? 

Stærkere læringsfællesskaber handler om: 

• Samarbejde 

• Udvikling af prof. dømmekraft 

• Reflekterende dialoger 

• Fokus på børn og unges  

• Fælles værdier og vision 
 

Veje ind i arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber: 

• Datainformerede læringssamtaler 

• Læringsramme for teamsamtaler  

• Fokuseret observation og feedback 

• Fokus på læringsprogression 
 

3.) Kontakt til 
daginstitutioner 
angående at besøge 
deres forældremøder i 
efteråret 

SB ønsker at der er en dag hvor skolen bliver præsenteret for 
lokalområdet. F.eks. kan det være med præsentation af de 
fritidsorganisationer der benytter skolens lokaler og arealer og andre 
fritidsorganisationer i lokalområdet (spejder) som frekventeres af 
skolens børn. 
Desuden vil vi fortsat bede om at komme til de lokale institutioners 
forældremøder og præsentere skolen. 
 
 
 
 
 

4.) En ny skole i Gellerup 
- Tilbagemelding fra 

vores møde med 
distriktschef 

Det er i byrådet besluttet at der skal bygges en ny skole i Gellerup 
(sammenlægning af Tovshøjskolen og Ellekærskolen). I forhold til at 
den nye skole bliver vores naboskole, ønsker vi i den forbindelse at 
konkurrere på at vi er en lille skole, vi har gode lejrskoler, en god 
kantine, og arbejde på en flot ny skolegård. Desuden får Sødalskolen 1 
mio. til at promovere sig selv. Vi skal i det kommende skoleår arbejde 
på at disse midler kommer bedst i anvendelse. 
 

5.) Sødalskolens film 
- Der er sendt ud, at vi 

kan få lavet en ny film i 
forbindelse med, vi får 
en ny hjemmeside 

- Hvad skal vi sikre at få 
med og hvordan. Vi skal 
have et repræsentativt 
billede af vores skole. 
Hvad virker – mange 
voksne som taler, 
eksempler på vores 
hverdag, børn viser 
indblik i deres 
skolehverdag osv. 

Sødalskolen skal have en ny hjemmeside. I den forbindelse får vi 
tilbudt at der kan laves en ny film om skolen. 
Indhold:  

• Et bredt udsnit af forældregruppen skal være repræsenteret i 
filmen. 

• Nuværende og tidligere elever,  

• Skolens beliggenhed i smukke omgivelser, gerne fra luften 

• Forskellige af skolens funktioner skal præsenteres som 
baggrund i interviewene 

• Der skal være elever i aktivitet med i filmen 
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6.) Skolebestyrelsens 
beretning 

En sommerhilsen med en lille opsummering af hvad der foregået i dette 
skoleår. Input sendes til Heidi. 

7.) Evt.  
 

Eventuelt 
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Sødalskolen den: 11. juni 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 


