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Skolebestyrelsesmøde nr. 05 
 

Dato 03.12.2019, 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) 
Pernille Juul                                                                      
 
Suppleanter: 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Christina Rieks-Petersen (lærer) (CR) 
Judy Mikkelsen (pædagog) (JUM) 
 
Elevråd: 
Yosef Salah Al Sherif 
Noah Bech Siim 
 
 
Skoleledelse: 
Karen Henriette Jessen (Skoleleder) (KJ) 
Mikkel Holm (Pædagogisk leder)                                 (ML) 
 

Afbud Pernille, Judy 

Inviteret Alle ovenstående 

Ordstyrer KJ 

Referent ML 
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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: 
Intet nyt 
 
Elevråd: I forbindelse med jul tegnekonkurrence for 0. til 4. klasse 
Stadig lys på skolegården - spotlys ud i skolegården. Den trygge 
skolevej er vigtig. ML går videre med til Peter. 
Æbleskiver til børnene -  
I forhold til overvågningskameraer skal vi selv sørge for dette. Vi 
prøver med mere lys i første omgang 
 
Medarbejdere: 
Der jules igennem på hele skolen. Mellemtrin og indskoling fælles 
juleklippedag i fredags. Spændte på ny SFO leder.  
 
Julefest på torsdag for indskolingen. 
 
Skoleleder:  
Ny SFO leder er valgt og ansættelsen er ved at falde på plads. Blev 
informeret om ny SFO leders baggrund.  

• Skoven og cykelbane 

• Gyngehave og leg og læring område sættes i gang 2. januar 
2020 

• Nyt cykelskur syd for skolen – de hvide skure rives herefter 
ned. Plan om anlæg af ny sti fra beboerforeningens 
parkeringsplads – der hvor der i forvejen er en trampesti. 

• Ønske om skolepatrulje – orientering om besøg af Birgitte 
Amstrup og skolens parkeringsplads. Flere ønske om sikker 
skolevejs skilte. 
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Dagens punkter 
 

1.) 
 Vi skal have valg til 
skolebestyrelsen. Vi har en 
plads ledig. RK og KJ er i gang 
med at få det etableret.  
Hvad kan vi gøre for at skabe 
den bedste opmærksomhed 
herom og dermed opstillede 
uden for den ordinære 
valgperiode? 

 
Muligheden for at lægge 
forældreråd og skolebestyrelse 
sammen er undersøgt. 

 
 

 
 
Vi går i gang med at få etableret et valg til 
skolebestyrelsen – vi mangler mindst 1 repræsentant. Vi 
skal have fundet mulige kandidater. Der skal sedler med 
hjem, SMS med link til. 
 
 
 
 
 
 
Det er undersøgt - det må vi ikke, da det er 
byrådsbeslutning. Møderne kan dog måske lægges 
samtidig. 

2.)  
Princip (arbejde hermed)/ Vi 

arbejder med høringssvar på 

dette møde. Se punkt 4. 

 

Præsentation af en indsats på 
skolen/ML fortæller om 
læringskonferencer 

 

Fokus på skolens elevtal/ En 
præsentation af tallene for 
mulige elever til kommende 0. 
klasse. 

 

 
 
 
 
 
Læringskonferencer blev fremlagt og drøftet. 
  
 
 
Fokus på elevtal:  
Drøftelser omkring mulige tiltag. 
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3.)  
Præsentation af arbejdet med 
ny budgettildeling 

 
Karen præsenterede den nye budgettildelingsmodel. 15 
elever giver den “skrabede” model en lærer og en klasse. 
Alle elever herover giver lidt ekstra. 

4.) Arbejde med høringssvar 

• Hvad skal vores 
hovedbudskab være 

• Hvilke overskrifter skal 
vi have med 

• Andet 

 
Der er mange usikre parametre i om folk er flyttet til området 
og at beboersammensætningen er ændret. Men umiddelbart 
positivt.  
Sødalskolen bliver stadig valgt fra ind imellem. Fokus på dette 
i kommende samarbejde med Engdalskolen.  
Det nye byggeri – det skal være vedvarende for familier. Skal 
have lov til at bejle til de “nye områder” i vores skoledistrikt 
allerede fra 2020.  
Mere konkret hjælp til vores skolegård - da det vurderes at 
dette vil have en yderst positiv effekt på skolen.  
Visionerne – en hal tilknyttet skolen – ville give grobund for 
klubliv omkring skolen. 
 

Evt. Katrine:  
a. Kan vi have et punkt omkring vikarsituationen 
b. Se film i skoletiden – som belønning, ramadan, etc. Er 

det på grund af uro. Opmærksomhed på brugen af 
film i undervisningen – vi bringer det videre til 
lærerne. Optælling af film i de enkelte klasser kunne 
være en mulighed. Mulighed for at det er flere lærere 
der alle ser film - så kan det blive til mange film. CR 
tager det med tilbage til lærerne.  

 
 

  

 

 



 

- 5 - 
 

Eventuelt 
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Sødalskolen den:  03.12.2019 
 

 

    

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 


