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Skolebestyrelsesmøde nr. 08 
 

Dato 07.02.2019 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) 
 
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 SFO forældreråd 

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: 

• Vestbyskolernes SB’er har sammen lavet et brev til 
rådmanden med fokus på udvikling af Vestbyskolerne. 
Der peges på at der skal findes andre løsninger end at 
nedlægge Tovshøj- og Ellekærskolen.  

 
Elevråd: 

•  
 
Medarbejdere: 

• Skolefestugen arbejder med FN’s 14 verdensmål som 
paraplyemne. 

• Der forberedes til skolefesten herunder musicalen. Børnene 
er virkelig opsatte på det. 

• Indskolingen arbejder i skolefestugen med havet – det rene 
 
Skoleleder: 

- Vi har i samarbejde med Gustin Landskaber holdt nogle 
møder om udvikling af en mere spændende skolegård. Der er 
fremlagt et skitseoplæg, som er blevet drøftet. Efterfølgende 
arbejdes der videre med skitserne, som på ny præsenteres for 
legepladsudvalget d. 28.2. 

 
SFO leder: 

• Fokus på udeliv og bevægelse om onsdagene. 
 

 

Dagens punkter 
 

1.) Forældreråd fra SFO 
Mål og 
indholdsbeskrivelse for 
SFO og en 
samarbejdsaftale 

SBA laver kort gennemgang af de formelle krav til samarbejdet 

mellem skolebestyrelse og forældreråd. 

Det giver anledning til at gense vores samarbejdsaftale. 

SFO personalet har anbefalinger til temaer for samarbejdet med 

undervisning og SFO. Det er: 
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- Sundhed og bevægelse. SFO er idræts-SFO.  

- Sproglig udvikling/ her er planlagt  

Brainstorm på indhold og temaer: 

• Skolehjemsamarbejde 

• Modtagelse af nye børn 

• Forskellige kulturer- arbejde bevidst med vidensdeling herom. 

Sætte ord på! 

• Trivsel 

• Pædagog i klassen (hvordan er rollen?) 

• Forældreinddragelse  

• Sproget – tal ordentligt 

Der aftales, at vi holder møder sammen to gange om året og nu med 

det formål, at vi tager fat i en eller flere af ovenstående temaer, som 

samler hele barnets skoledag. 

Den tidligere samarbejdsaftale gennemgås og revideres. Denne vil 

være gældende fra februar 2019 – november 2019 ved fællesmøde. 

 

2.) Evaluering og opsamling 
på forældremødet d. 
10. januar 

Der var ca. 25 deltagere til mødet. 
Indbydelsen kom lidt sent ud.  
Der opstod forvirring om mødets målgruppe i invitationen hvor der 
blev inviteret til ”Info-møde” og ikke ”Dialogmøde”. 
Flere af deltagerne gav udtryk for at det havde været en god oplevelse 
at se skolens nyrenoverede lokaler. 
 
Dette møde kunne være afsæt til et årligt møde hvor SB fremlægger 
sit arbejde i dialog med skolens hele forældregruppe. Emnet drøftes 
på SB mødet i oktober måned. 
 
Det er altid godt med tilbud om børnepasning og spisning i 
forbindelse med et møde hvor forældrene inviteres. 

  
 

3.) Drøftelse af eventuelle 
forældrearrangementer  
 

Se ovenfor. 

4.) Tal ordentligt 
- Vil det være en 

forældreindsats i 
samarbejde med 
skolen? 

Som skole må vi gerne lægge forventninger ud til forældrene om 
at de er gode sproglige eksempler for børnene, samt at 
forældrene også er ansvarlige voksne når de oplever konflikter 
eller dårligt sprog. 
 
Ide: Nogle elever laver forskellige film om hvordan forældre kan 
være gode eksempler for børnene og ansvarlige voksne. Her 
inddrages humor. Sara tilbyder at hjælpe med at opstarte 
projektet.  
SB ønsker at dette emne drøftes i elevrådet. 
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5.) Evaluering af 
børnehaveskolen 

Tilbagemeldingen fra daginstitutionerne har været rigtig god. 
Der har været øget forældreinteresse for skolen. 
Vi planlægger med en revideret udgave næste skoleår. 

6. ) Opstart af nyt skoleår – en 
orientering 

Udsættes til næste møde 

 

Eventuelt 
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Sødalskolen den: 08.02.2019 
 

 

    

  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 


