Skolebestyrelsesmøde nr. 09
Dato

20.04.2020, kl. 16.30-19.00

Sted

TEAMS

Deltagere

Forældrerepræsentanter:
Heidi Sloth Hingelberg
Katrine Holm Nielsen
Trine Pedersen
Sara Laadal
Sleiman Jooma
Pernille Juul (PEJ)
Majbrith Rosendal Frøsig Christensen

(HSH)
(KHT)
(TRP)
(SAL)
(SLJ)

Mona Youssef Fahd
Suppleanter:
Medarbejderrepræsentanter:
Christina Rieks-Petersen (lærer)
Judy Mikkelsen (pædagog)

(CR)
(JUM)

Elevråd:
Noah Siim
Mads Madsen
Skoleledelse:
Karen Henriette Jessen (Skoleleder)
Mikkel Holm (Pædagogisk leder) (ML)
Lars Nielsson (Pædagogisk leder af SFO) (LAN)
Afbud

Katrine, Trine, Pernille, Noah, Mads

Inviteret
Ordstyrer

Heidi

Referent

ML
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(KJ)

•

A. Kommentarer til referat fra
sidste
skolebestyrelsesmøde
B. Godkendelse af dagsorden
C. Korte meddeler – flyttes til
sidste punkt

Skolebestyrelsesformand:
• Intet nyt
Elevråd:
• Fraværende
Medarbejdere:
Opstarten er gået fint i både skole og SFO. Der bliver vasket
hænder og sprittet. Vi skal have indkøbt håndcreme.
Skoleleder:
Det går hurtigt – der informeres meget hurtigt lige nu.
Vi skal registrere på ugebasis nu i forhold til fravær.
God start, gode tilbagemeldinger fra forældrene - selv under
maksimalt pres, som det var.
SFO leder:
De personaler der ikke må komme på skolen, får andre opgaver. Det
går fint, vi har haft en fornuftig start, med ikke så mange børn. Der er
fin kapacitet til at der nu kan komme flere børn - kommer melding ud
til forældre om dette.

Dagens punkter
-
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1.)
•
•
•

Princip (arbejde hermed)
Præsentation af en indsats
på skolen
Fokus på skolens elevtal/ se
punkt længere nede på
dagsorden

Indsatsen lige her og nu er genåbning.
Tilbagemeldinger fra forældre, personale og ledelse

Åbning for at komme på besøg i hele Gammel Brabrand dagtilbud ud
over Sødal.
Karen og Lars var med til møde med dagtilbudsledere, godt at få
ansigt på hinanden – og der var åbenhed omkring at vi godt måtte
komme på besøg.
Videohilsen kunne laves til institutionerne. Positivt at nå bredere ud
end snævert vores eget skoledistrikt.
Forældrerepræsentanter med ud – skal have et speak/skabelon at gå
ud fra. Det drøftes på næste møde.
SFO barsler med en selvstændig folder.
Hvad gøres der for at fastholde elever på Sødalskolen? Ledelsen på
internat – der kommer en proces i forhold til dette med
medarbejderne.
Drøftelse omkring fastholdelse og hvordan vi arbejder med dette

2.) Goddag møde kan risikere at
blive svært at gennemføre på
den traditionelle måde. Det kan
være muligheden for at tænke
nyt.
Bestyrelsens in put hertil

Ideer: Løb med post – deles op i grupper/klasser. Kunne gøre
det over to dage, måske vi bedre kan få sagt ordentligt
goddag til hver enkelt. Vi må gerne nytænke dette. Få
aktiveret forældre og børn. Sjov, alvor - noget for voksne –
noget for børn - se hele skolen. Elevrådet måske med?
Klassedannelse – udskudt klasse dannelse blev drøftet. Vi
meldte i år ud med at der kunne opstå ændringer frem til
efterårsferien, mellem klasserne.

3.) Forældreråd SFO – Karen,
Lars og forældrerådsformand
• Aftale om møde, hvor
der laves dagsorden for
fællesmøde

SFO-forældreråd er etableret med 5 medlemmer. Afholdes
virtuelt møde. Et aktivt forældreråd - skal information ud
omkring hvem der er med. Dette kommer når det er etableret
med formand etc.
Huske at der er dagsorden punkter for de store børn også

-3-

•
•

Punkter vi skal huske at
have med
Skal det være
kommende møde?

Formænd og Lars og Karen aftaler punkter til et fællesmøde.
Der findes databank fra sidste fællesmøde med punkter til
møde - det er et møde fra for to/tre gange siden.
Dato for fællesmøde er den 16. juni 16.30 mellem SFOforældrerådet og SB

4.) Videns-indsamling fra denne
tid
• Hvordan etablerer vi en
vidensbank om, hvad
fjernundervisning og
udeundervisning kan,
kræver af forældre og
giver fra et
forældreperspektiv
•

Være opmærksomme på at få indsamlet viden fra denne periode.
Der er sendt spørgeskema ud til elever og forældre fra kommunen af.
Ide er at aktivere forældrerådene rundt i klasserne til opgaven – g få
udarbejdet specifikke spørgsmål der skal stilles og tales om (en
ramme).
Der ses perspektiver i online undervisning - også i forhold til udsatte
børn/skolevægring.
Der er sket et stort kompetenceløft indenfor IT-fronten - vi glæder os
til at alle får Chromebooks efter sommerferien

5.) Budget 20202
Undervisning:
• Vi står til som minimum
at skulle ansætte en
musiklærer
• Vores dark horse
1. Antal elever i klasserne
til 05. september
2. Familieskolen
Der er budgetteret med
endnu et tiltag for at
komme videre med
skolegården
SFO:
Afsat midler til indkøb af
materialer også til at kunne
være med til at lave
skolegård

Budget blev gennemgået
Vi har råd til 1 til 2 nye lærere på grund af ekstra modtageklasse vi fik i
dette skoleår
Ønske om gennemgang af elevtal på de enkelte årgange - også i
forhold til økonomien - opmærksomhed på enkelte årgange
Vigtigt at prioriteringer er synliggjorte – inklusion, skolegård, fortsatte
investeringer i fagene og gode og opdaterede faglokaler

6.)
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Eventuelt
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Sødalskolen den: 20.04.2020

Pernille Juul

Majbrith Rosendal Frøsig Christensen

Forældrerepræsentant

Forældrerepræsentant

Katrine Holm Nielsen
Pedersen

Trine

Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant

Sara Laadal

Mona Youssef Fahd

Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant

Heidi Sloth Hingelberg
Formand for skolebestyrelsen

Christina Rieks-Petersen
Mikkelsen

Judy

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

-6-

