
 

- 1 - 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 5 
 

Dato 14.12.2020, kl. 17.00-19.30 

Sted TEAMS 

Deltagere Forældrerepræsentanter: 
Heidi Sloth Hingelberg (HSH) 
 

Majbrith Rosendal Frøsig Christensen                        ( MAR) 

Mona Youssef Fahd                                                        (MOF) 

Hanan Abdi Asis Yusuf Bare                                           (HAN) 

Nesar Ahmad Wadir                                                        (NEW) 

Ihssane Bokada                                                                 (IBO) 

Fatima Taha                                                                       (FAT) 

 

 
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  

Inviteret  

Ordstyrer Heidi 

Referent ML 
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A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

Ingen kommentarer 
Referatet er godkendt.  

B. Godkendelse af dagsorden 
 

Der blev udtrykt ønske om, at det anføres hvilke bilag der hører til 
hvilke punkter – samt en læsevejledning til bilagene og om punkterne 
er en drøftelse, orientering eller beslutningspunkter.  

C. Korte meddelelser – flyttes 
til sidste punkt 

 

Skolebestyrelsesformand: 
Intet nyt 
Elevråd: 
Ingen møder på grund af nedlukning. Der overvejes et online 
elevrådsmøde. 
Medarbejdere: 
Lærer: 
Corona fylder. Der er ved at være rutine i tingene omkring 
fjernundervisning. Tilfredshed med at det er sådan vi afslutter sådan 
inden ferien. Kæmpe løft at vi nu har Chromebooks.  
Pædagog:  
Pædagogerne har det rigtig godt, det fungerer i hverdagen med de 
ekstra hænder, der er tid til planlægning. Er en hel del udenfor, og 
bruger også klasseværelserne. Kollegerne er meget adskilte med hver 
deres klasser – det er lidt ensomt ind i mellem. 
 
Skoleleder: 
Der er igen etableret fjernundervisning. Der er fokus på fremmøde til 
fjernundervisning. Hvis man ikke møder til fjernundervisning, skal man 
møde fysisk op. 1a er lige nu hjemsendte.  
Covid-19 testvogn alligevel ikke til Sødalskolen. Skolen gør det, man 
skal, personalet reagerer hurtigt på tingene.  
5-9 klasse starter mandag efter ferien med fjernundervisning – der 
kommer en kommunal melding i morgen tirsdag omkring tiden efter 
juleferien.  
 
SFO leder: 
Er ekstra udfordret af nyeste Covid-19 tiltag med klasseopdeling. Er 
svært at drive SFO lige nu. Tilfredshedsundersøgelse er foretaget – ca. 
50% har svaret – ser spændende ud. Gamle toiletbygninger er et par 
uger forsinket, malerne er i gang nu – færdigt inden vinterferien. De 
skal bruges til motorikrum. En medarbejder, der har været sygemeldt, 
er på vej tilbage. En medarbejder er fortsat på barsel. Pengene bruges 
på medarbejdere, sikre at der er nok hænder. Kan holde lukket både 
den 24. og 31. december. Ellers er der tilmeldt ca. 20 børn i juleferien. 
Trænger til ferie.. 
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Dagens punkter 
 

1. Princip for UUV Princippet behandlet og godkendt. 
 
 

2. Høringssvar fritid SFO 
https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-
fritidspaedagogisk-vision-sfo 
 
Har deadline d. 13. januar. Vi når 
ikke at have et møde mere inden da. 

Lars og Judith hører SFO forældrerådet og SFO-
personalet. 
 
Sendes rundt til SB herefter. 
 
 

  

 

 

 

Budgetopfølgning  
 

Karen fremlagde de overordnede linjer i næste års skolebudget. Det 

ser godt ud – der kommer flere midler til ansættelse af lærere og der 

kommer også midler til flere andre ting. 

 

Testresultater og trivselsmåling 
Der er vedhæftet de 
overordnede tal. Kommer også 
på som punkt ved kommende 
møde i februar 

Var vedhæftet, er fra foråret 2020 lige inden nedlukningen.  
Karen fremlagde overordnede tal. En kort indledende drøftelse.  
Mad er interessant, ensomhed og mobning er også interessante 

Evaluering og drøftelse af 
eventuel gentagelse af internat 
Vil det være meningsfuldt at 
afholde et internat i kommende 
skoleår`? 
I så fald forslag til temaer, sted 
og ændringer 
 

 
Positiv – var effektivt og der blev nået en masse.  
Godt at være i grupper og med skiftende grupper, med mulighed for 
at gå i dybden med forskellige ting.  
Man blev mere sikker på hvad opgaven er som 
skolebestyrelsesmedlem. 
Godt at der var tid til det sociale også 
Elevrødder vil gerne med næste gang – måske med i en del af 
internatet.  
Tidspunktet var godt i start oktober weekenden inden efterårsferien 

Hvad er fraværsregistrering – 
indsatserne/ML og KJ 

- På skolen/særligt i 

forhold til COVID19 

- Trivselsteam  

 
Tiltagene med registrering på kontoret blev drøftet. Der er stadig 
enkelt elever med stort fravær i klasserne. Lovgivning virker i forhold 
til ulovligt fravær – forældrene meddeler sig.  
Typisk et par i hver klasse med stort fravær – og så en håndfuld 
omkring de 10-15% - og så resten nedefter.  

https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-fritidspaedagogisk-vision-sfo
https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-fritidspaedagogisk-vision-sfo
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Karen fortalte om Trivselsteamet. Der politisk fokus på elevfraværet.  

Høringssvar kvalitetsopfølgning  
Karen fortalte om den nye kvalitetsopfølgning. Der afsættes en hel 
dag med observationer og besøg på skolen. Herefter en 
læringssamtale med ledelsesteam, skolebestyrelsesmedlem, faglig 
konsulent. Efterfølgende er der 6 opfølgningssamtaler med skoleleder 
per år.  
 
Høringssvar blev drøftet og godkendt. 
 
 
 

Eventuelt Der mangler info: 
Er blevet nysgerrig om der gives karakterer i 7. klasse og ellers generel 
info omkring udskolingen?  
Kontakten til faglærere – hvordan er den – mangler årsplaner i de små 
fag? 
Hvordan er setuppet med valgfag i udskolingen? 
Hvad er den ledelsesmæssige plan i forhold til en udskolingsleder? 
 
Længden af undervisningsdagen med fjernundervisning blev drøftet. 
Der er et ønske om en lidt kortere skoledag/mere fleksibel dag. Meget 
individuelt fra lærer til lærer. Ønske om en bredere faggruppe i 
fjernundervisningen, f.eks. idræt.  
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Sødalskolen den:  14.12.2020 
 

 

    

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:  14.12.2020

