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Skolebestyrelsesmøde nr. 1 
 

Dato 26.08.2020, kl. 16.30-19.00 

Sted TEAMS 

Deltagere Forældrerepræsentanter: 
Heidi Sloth Hingelberg (HSH) 
Sara Laadal (SAL) 
Majbrith Rosendal Frøsig Christensen                        ( MAR) 

Mona Youssef Fahd                                                        (MOF) 

 
Suppleanter: 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Christina Rieks-Petersen (lærer) (CR) 
Judy Mikkelsen (pædagog) (JUM) 
 
Elevråd: 
 
Skoleledelse: 
Karen Henriette Jessen (Skoleleder) (KJ) 
Mikkel Holm (Pædagogisk leder) (ML) 
Lars Nielsson (Pædagogisk leder af SFO) (LAN) 
 

Afbud MAR 

Inviteret  

Ordstyrer Heidi 

Referent ML 
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A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

•  
 

B. Godkendelse af dagsorden 
 

 

C. Korte meddeler – flyttes til 
sidste punkt 

 

Skolebestyrelsesformand: 

•  
Elevråd: 

•  
Medarbejdere: 
 
Skoleleder: 
Forældrehenvendelse fra kommende forælder 
Dato til internat godkendt? 
 
SFO leder: 
 
 

 

 

 

 

 

Dagens punkter 
 

1. Info til forældre med 
interesse for arbejdet i 
skolebestyrelsen 

- Generel og kort info om 
skolebestyrelsens 
arbejde/ overordnede 
principper, 
værdiregelsæt, 
ordensregler /KJ 

- Det vi er særligt 
optagede af på vores 
skole/samarbejde 
mellem skole og hjem, 
organisering af skolen, 

 
- 
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rekrutering og 
fastholdelse af elever 

2. Årshjul – der er bilag 
med. Sidste skoleårs 
årshjul.  
Vi gennemlæser og 
tager de obligatoriske 
med. Det vil blive 
endeligt færdiggjort, 
når vi har en samlet 
bestyrelse 
 
 

 

3. Arbejdet med 

principper 

Ved mødet arbejdes 

med: 

- skabelon til at indskrive 

skolens principper 

- prioritering af hvilke 

principper der skal 

tages op i dette skoleår 

og i hvilken rækkefølge 

MAR har lavet bilag, som er 
vedhæftet. 
Ligeledes er der udkast til 
skabelonen 

Forslag at når vi arbejder med principper, at vi har en kort indledende 
drøftelse sammen, som rammesætter formål med princippet. 
Derefter nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et udkast, de 
kan evt. hente inspiration ved andre skoler/skole forældres 
hjemmeside, også sættes princippet på dagsorden igen til justering 
eller godkendelse. 
 
Kommentarer til skabelon: måske der skal et pkt ind som hedder 
”hvad siger loven” eller ”de formelle rammer” – KJ enig 
 
Forslag til prioriteringer 
skal-principper 

• Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet 

• Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 
undervisningen (herunder forventninger til hvor vi som 
forældre kan følge med i den undervisning der modtages – 
læringsmål, årsplaner, elevplaner, ugebreve mm) 

• Undervisningens organisering – årgangstænkning/holddeling, 
antal lærerskift gennem skoleforløbet (2. eller 3-delt skole) 

Kan-princip 
Fastholdelse af eleverne i udskolingen. 

 

 

 

 

4. Præsentation af 
skemaer for skoleåret 
20202021 

 

5. Opsamling på infomøde  
6. Eventuelt  

  

Eventuelt  
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Sødalskolen den:  26.08.2020 
 

 

 

Heidi Sloth Hingelberg                       Ihssana Bokada 

 Formand for skolebestyrelsen                              Forældrerepræsentant 

 

 

 

Hanan Abdi Asis Yusuf Bare                                           Nesar Ahmad Wadir 

Forældrerepræsentant                                          Forældrerepræsentant 

 

 

 

Majbrith Rosendal Frøsig Christensen                          Mona Youssef Fahd  

Forældrerepræsentant                                     Forældrerepræsentant 

 

 

 

Fatima Taha                                                                        

Forældrerepræsentant 

 

 

 

 

Christina Rieks-Petersen                                        Judy Mikkelsen 

Medarbejderrepræsentant                                   Medarbejderrepræsentant  


	Sødalskolen den:  26.08.2020

