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Skolebestyrelsesmøde nr. 07 ref 
 

Dato 08.01.2018, 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  

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: 

• Der er projektuge i uge 3 for 9. klasse. 
 
Skoleleder: 

- Brian har sagt sin stilling op. Vi har ansat Emilie i Brians timer. 
Emilie er uddannet Cand. Mag i tysk og musik og har 
undervisningserfaring fra folkeskolen. 

- Lone Haastrup er blevet klasselærer for 3.a. 
- Vores to 6. klasser er slået sammen til en klasse. Der vil være 

en del holdundervisning. 
 

SFO leder: 

•  
 

 

Dagens punkter 
 

1.) Informations møde d. 
10. januar – endelig 
aftale om hvordan  
 

• Informationsmøde planlagt 
 
 

 

2.) Angående 
kommunikationsstrategi. 
Vi fået feedback fra 
potentielle forældre. 

Vi er kommet godt i gang med info på Facebook – over 500 
følgere. 
Vi har spurgt forældre som har fravalgt skolen om deres 
begrundelser herfor. Disse svar vil indgå i de beslutninger om 
tiltag, vi tager i forhold til at styrke indsatsen for at få 
distriktets forældre til vælge Sødalskolen. 
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3.) UU/§16b, konvertering Fra 0.– 3. klasse kan der søges årgangsvis i forhold til at 
konvertere fra understøttende undervisning til to-
voksentimer. 
Fra 4. klasse og opefter kan der søges for den enkelte klasse 
og ikke årgangsvis. 
SB ønsker at der laves et princip på, at der tages stilling i 
forhold til den enkelte årgang/klasse, hvorvidt der er behov 
for at søge om konvertering af UU-timer til to-voksentimer. 

4.) Kantine 
KJ har sammen med 
Helle set på nye 
muligheder i forbindelse 
med kantinen og dennes 
økonomi 

Kantinens økonomi er dyr for skolen. 
Vi arbejder med at sætte lidt højere priser på madvarerne. 
Desuden ser Helle på i hvilke sammenhænge vi helt kan 
undgå madspild. 
 

5.) Skolefesten 
Vi er godt på vej i 
forhold til en 
skolefestuge. KJ 
fortæller hvor vi er og 
hvad det er, vi har brug 
for skolebestyrelsen 
byder ind med 

Skolefesten afholdes d. 4.4. 
Gennemgang af program v. /Karen 
 
Ugen skydes i gang mandag d.1.4. med fællessamling af hele 
skolen. 
Efterfølgende samles alle hver morgen frem til torsdag. 
 

 
6.) Vi skal have valg til den 

syvende plads i 
skolebestyrelsen.  
Har vi nogle, som det vil 
være godt at gøre 
opmærksomme herpå, 
nogle som kan have vist 
interesse herfor? 

Vi mangler 1 person i SB. Der skal derfor være valg til denne post, 
hvor der også kan vælges et antal suppleanter. 

  

 

Eventuelt 
 

 Legepladsudvalget havde møde kort før jul.  
Der er taget kontakt til ”Gustin Landskab”, som tilbyder at varetage 
processen. Dette både i forhold til etablering af legepladsen, 
processtyring og fundraising. 
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Sødalskolen den: 08.01.2018 
 

 

    

  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 


