Skolebestyrelsesmøde nr. 03
Dato

08.10.2019, 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:
Frederik Stubkær Madsen
Noura Siam
Skoleledelse:
Karen Henriette Jessen (Skoleleder)
Mikkel Holm (Pædagogisk leder)
Afbud

Heidi, Trine, Sara

Inviteret

Alle ovenstående

Ordstyrer

KJ

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:
• Fraværende
Elevråd:
• Elevrådet orienterede – er kommet godt i gang – se
nedenunder
Medarbejdere:
Audition til musical er afholdt
Motionsløb på fredag
SFO leder ansøgningsproces i gang
SFO arbejder klassevis med Halloween
Der kommer et hæfte med aktiviteter for de næste 4 uger i
SFO
Skoleleder:
Det emmer af at vi har en skolefest på vej
Vi har travlt – teknologiforståelse, AULA, Stærkere
læringsfællesskaber, skolefest og andet ligger i dette efterår.
AULA går i gang – vi holder cafeer (24. okt. til julefest, og inden jul)
hvor forældre kan få hjælp. Palle er opsøgende på hvem er med.
Der har været arbejdet med APV – rød APV fra sidste år – dette
arbejde er ikke færdigt i MED
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Dagens punkter
1.) Præsentation af
elevrødder.
Vi har fået etableret
skolens elevråd. Det
bliver rigtig godt at få
vores elevambassadører
med til
skolebestyrelsemøderne

Frederik og Noura præsenterede elevrådets
medlemmer.
Temaer:
Klokkerne kan ikke høres på den lange gang
Skraldespandene bliver ikke tømt ofte nok
Toiletpapirsmaskinen udskiftes – (er undervejs)
Lærerne stramme op – komme til tiden mm.
Udeordning – vil gerne indeordning ved regnvejr
Flere aktiviteter for 5. klasse og opefter
Andre aktiviteter:
Halloween arrangement
Frikvartersaktiviteter blev drøftet – flere
muligheder ønskes – især for 5. klasse og opefter.

2.) Princip (arbejde
hermed)/ Der var ved
tidligere møde
opmærksomhed
omkring et princip for
kommunikation mellem
skole og hjem.
Ved dette møde kan der
gives input til et videre
arbejde, som kan munde ud
i et udkast til et kommende
møde.

Kommunikation:
Via AULA – hvornår skal der kommunikeres –
hvad skal der informeres om?
Ved ekstraordinære hændelser – udover den
almindelige skoledag, voldsomme oplevelser
(slåskamp eller lignende), konflikter mm.
Hvordan håndteres situationer ved uro omkring
vikarer
Rettidigt og problemløsende på baggrund af
fyldestgørende information.
Der blev givet yderligere input og der laves et
udkast

Præsentation af en indsats på
skolen/ved dette møde tages
stilling til en konkret indsats,
som SB ønsker at have på ved
kommende møde
Fokus på skolens elevtal/ der er
infomøde d. 23. oktober. Hvem
kan deltage fra
skolebestyrelsen. Samt
vurdering af, om eller hvad vi
skal i gang med på eget initiativ
her og nu. /flyers?

Præsentation af stærkere læringsfællesskaber og
læringskonferencer ved kommende møder.

Fokus på elevtal:
Drøftelser omkring mulige tiltag.
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3.) Hvem kan deltage i Dialogmødet d.
29. Oktober 19.30-21.00
4. ) Skal vi have 1-2 delegerede
med til Skole og Forældres

Karen sender invitation ud til hele skolebestyrelsen

Karen sender invitation ud til hele skolebestyrelsen

årlige Landsmøde, som
holdes på Hotel Nyborg
Strand, den 15. og 16.
november 2019

5. ) tilbagemelding fra møde med
direktør og rådmand
Hvad bringer det af muligheder og
opgaver til skolebestyrelsen

Oplevelsen er umiddelbart at der er åbenhed for
problemstillingerne, samt opbakning til Sødalskolen.
Der blev lyttet og det var en fin åbning på kommende
processer.
Idrætsforening ind på skolen?
Fokus på sociale fællesskaber – også udenfor
skoletiden
Der er en opgave for skolen/bestyrelsen
Faste voksne i klasserne – forsøgsprojekt med faste
voksne – måske interesse i dette projekt?
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Eventuelt
Bad lever lidt Igen, fokus på dette fremover
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Sødalskolen den: 08.10.2019

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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