Skolebestyrelsesmøde nr. 10
Dato

11. maj.2020, kl. 16.30-19.00

Sted

TEAMS

Deltagere

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

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

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

Mona, Trine, Sara, Pernille - elevrepræsentanter

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:
• Katrine og Trine er på valg til oktober
•
Elevråd:
• Fraværende
Medarbejdere
• Nyder at have meget plads
• Dagene er overskuelige
• Melding fra personale og elever
Skoleleder:
Midler til bygningsforbedringer
• Gamle toiletbygninger renoveres til SFO lokaler
• Trapper til områder mellem fløje
• Personalekøkken
SFO leder:

Dagens punkter
1.)
Princip (arbejde hermed)
Præsentation af en indsats på
skolen
Fokus på skolens elevtal ,

Se bilag, hvilke principper er der lavet i denne periode. Særligt
med blik for princip for klassedannelse KJ har været i kontakt
med dagtilbudsleder omkring besøg i efteråret. En videre
drøftelse af et kort program for vores besøg ved
forældremøder.
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Klassedannelses princippet blev drøftet. Samarbejde mellem
parallelklasser blev drøftet.
2. Årshjul

3. Erfaringsopsamling fra
COVID-19 periode

Se bilag – dette skoleårs årshjul – forslag om at lave
internat/dagsmøde, for at få samlet tid til at komme bedre og
grundigere omkring f.eks. principper og årshjul.
Se bilag
En drøftelse af, hvordan får vi forældrestemmer med –
Online skolehjem samtale hvis det kan lade sig gøre. Ellers
kunne der tænkes i et skriftligt spørgeskema. Gerne inden
sommerferien. Det samme kunne gælde for SFO.

4. Næste skoleår

Hvor er fagfordelingen på nuværende tidspunkt
En strategi for kommende 6. klasse
Kort briefing.
Nysgerrighed angående strategi i forhold til at fastholde elever på de
enkelte årgange. Læringskonference blev drøftet.

5. Status og orientering om
undervisningen for 6. - 9. klasse

Det tilbageløb vi har fået fra lærerne, har været positivt. De erfaringer
skal vi have “lageret”, så vi kan tænke dem ind fremover. Nogle elever
kommer mere til orde og får nogle succeser som de ellers ikke ville
have fået. Konflikt niveauet har været meget mindre, plads og
bemanding er en del af forklaringen. Færre skift af lærer.
I morgen tirsdag kommer der en #drejebog”, det eneste vi ved er at
afstand er gået fra 2 meter til 1 meter. Vi åbner ikke før vi er klar.

6.) Sidste skoledag – og
dimisssion

Sidste skoledag bliver d. 25. juni. Der arbejdes på at lave et fælles
arrangement for alle med en storskærm om underholdning, vil vi være
med til det? Vi skal selv stille storskærm. Eleverne skal opholde sig på
egen skole.
Vil vi slå dimission sammen med denne begivenhed?
Formelt møde, bagefter går vi hver til sit, forældrerådet drøfter
hvordan de tænker deres rolle kunne være I forhold til SB.

7. Samarbejdet med
forældreråd.

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
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