Skolebestyrelsesmøde nr. 01
Dato

14.08.2019, 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)
Afbud

Katrine

Inviteret
Ordstyrer

Heidi

Referent

ML
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(KJ)
(ML)

Faste punkter
A. Kommentarer til referat fra
sidste
skolebestyrelsesmøde

•

B. Godkendelse af dagsorden
C. Korte meddeler – flyttes til
sidste punkt

Skolebestyrelsesformand:
• Ingen meddelelser
Elevråd:
•
Medarbejdere:
• Fået en god start på de nye 0. klasser
• Peerducator kursus på lørdag
• Musikprojekt World Music er sat i gang på 3. og 5. årgang –
løber hen over efteråret
• Tonika laver samarbejde med 4. årgang – ender ud i koncert
• 5. årgang har klassevenskab med de nye 0. klasser –
forskellige aktiviteter ca. én gang om måneden
• 2. år med forsøgsprojekt i Teknologiforståelse 11
medarbejdere på todages kursus inden skolestart
• SFO’en er uden leder, opgaver er delt ud til medarbejdere og
KJ har personaleledelsen
• Lindehuset bliver malet og nyindrettet af personalet
Skoleleder:
Rikke Kofoed er begyndt som vores nye administrative leder. Lige nu
kommer hun mandag og torsdag på Sødalskolen
Gert fra SFO er holdt – har været afskedsreception i dag
Afskedsreception for SB 29. august 16-18
14-14 arrangement i september – indholdet er Stærkere
læringsfællesskaber og sprogforståelse/før-under-efter
SFO leder: Vakant pt.
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Dagens punkter
1.) Velkommen tilbage
- Opdatering omkring
sommerperioden

2.) Årshjul for dette skoleår
- Vi skal huske at
sikre SFOforældreråd er med
ind over
dagsordenen til
vores fælles møder
- Arbejdet med
Sødalskolens
elevtalsoptimering
3.) Den nye film til
hjemmesiden
- Vi ser den ”gamle”
- Hvad skal vi sikre
kommer med i den
nye?
- Hvem skal vi have
kontaktet i forhold
til at deltage?

Et enkelt indbrud i SFO – men intet ødelagt – en enkelt
Playstation stjålet.
Ellers en god sommer i SFO’en

Årshjul gennemgået – tilføjet tre faste punkter:
•
•
•

Princip (arbejde hermed)
Præsentation af en indsats på skolen
Fokus på skolens elevtal

Sara er med fra skolebestyrelsen som konsultativ bistand – KJ
inviterer til formøde.

De tre oplægsspørgsmål blev drøftet:
• Fagligheden?
• Trivslen?
• Samarbejde mellem skole og hjem?

Eventuelt
Opsamling af affald på stien op
til City Vest
Udgangstilladelse:
Huller i vejen ind til skolens
parkeringsplads:

Forslag om at udskolingen samler affald en engang imellem
Forslag om skraldespand ovenfor stien op til vores parkeringsplads
Forslag om at 9. klasse informerer 7. klasse omkring udgangstilladelse
ML – spørger Peter pedel om dette
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Sødalskolen den: .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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