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Skolebestyrelsesmøde nr. 6 
 

Dato 25.01.2021, 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-Pedersen (lærer) (CR) 
Judy Mikkelsen (pædagog) (JUM) 
 
Elevråd: 
Mads Stubkjær Madsen 
Noura Siam 
Skoleledelse: 
Karen Henriette Jessen (Skoleleder) (KJ) 
Mikkel Holm (Pædagogisk leder) (ML) 
Lars Nielsson (Pædagogisk leder af SFO) (LAN) 
 

Afbud Fatima, Nezar fraværende uden afbud 

Inviteret  

Ordstyrer Heidi 

Referent ML 
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A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

• Ingen kommentarer. Referat udsendes også efter dette møde 
til kommentering.  

• Referat godkendt 
 

B. Godkendelse af dagsorden 
 

 

C. Korte meddeler – flyttes til 
sidste punkt 

 

Skolebestyrelsesformand: 

• Tidligere konto er overdraget til Heidi – der 3000 kroner på 
kontoen – fra Sødalskolens Venner. Skal bruges til 
arrangementer på skolen. Ellers intet nyt.  

Elevråd: 

• Der er online undervisning, eleverne håber de snart kommer 
tilbage. Det er svært for mange elever. Mads beskrev 
problemstillingerne ved den online undervisning.  
 

Medarbejdere: 
Pædagoger:  
Nødpasning i SFO går godt. Der er omkring 30 børn i pasning for tiden. 
Der bliver både vinterbadet og lavet andre aktiviteter.  
Lærer:  
Hjemmeundervisning, både positive og negative ting ved dette. Man 
er langt fra hinanden og vi glæder os til vi ses igen. Usikkerheder mht. 
afgangsprøverne.  
 
Skoleleder: 
Kedeligt med en tom skole. Forskellige meldinger omkring 
fjernundervisningen. Vi anbefaler at man har kameraet tændt. Der 
kan (næsten) kræves at man har kameraet tændt – der kan laves 
baggrund.  
Forældre: God video der er lavet.  
Medarbejdere: Ikke entydigt om der skal være kamera på (elever 
enige i dette).  
Skoleleder – lærerne styrer hvor meget kameraerne skal være tændt. 
Sprogbørn og sårbare børn trækkes ind på skolen nogen af dagene. I 
alt er med SFO børn i nødpasning ca. 50 børn på skolen. 
 
SFO leder: 
30 børn + modtageklassebørnene. Der er nu to grupper. Der børn der 
kræver pædagogiske tiltag. Balancen mellem hvor mange personaler 
der skal være på arbejdspladsen. Der laves MUS for tiden. Venter på 
Rikke ift. Økonomien. Lindehusets køkken renoveres. De gamle 
toiletter er ved at være klar til SFO’ens brug.  
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Dagens punkter 
 

1. Trivselsmålingen 
Fra sidste møde kom følgende 
overskrifter frem som 
interessante at dykke nærmere 
ned i: mad, ensomhed og 
mobning. 
Vi går tættere på og se på 
tallene og deres fordeling 

 
Arbejde i grupper efter af have hørt om, de tiltag vi har gjort for at 
have et mere helt billede 
Overvejelser ud fra vi ligger lavt i forhold, at en lav livstilfredshed ikke 
er koblet til skolen (for flertallet) 

 
0– 3-: 
3.1 side 7 – 8 / social trivsel 
3.5 side 21 / øvrige spørgsmål 
4. – 9.:  
3.1 side 5 - 9 / social trivsel 
3.5 side 21 – 24/ andre spørgsmål 

 
Der var gruppedrøftelser omkring rapporterne.  
Er afsøgende omkring nedslagspunkter:  

• Små/store elever og forskel i trivsel 

• Drillerier 

• Toiletter - årgangstoiletter 

• Forskelligartet svarprocent 

• Hvad er børneperspektiverne – hvad ligger bag børnenes 
svar? 

• Der ønskes en baseline: er der fremgang eller tilbagegang? 

• 2. og 7. årgang stikker lidt ud.  

• Ensomhed – meget tidligt når det allerede ses i 0. klasse 

• Pauserne – hvordan kommer det til at se ud i 
trivselsmålingen, med de nye investeringer i udeområderne 

SB ønsker at følge op på trivselsmålingen på. Der skal på skolen 
arbejdes med denne og den kommende trivselsmåling på årgangene. 
Herefter et tilbageløb til skolebestyrelsen.  

 
 
 
 
 

0. Arbejdet med 
handleplan for skolens 
sociale kapital 

- Hvilke tiltag berører 
særligt elever og 
forældre 

Herunder to-deling af 
skolen 

 
Karen orienterede omkring arbejdet med skolens sociale kapital.  
Vi har hyret Rasmus Alenkær til oplæg. Jesper Holme fra PUF er i 
samarbejde med pædagogisk udvalg. MED har haft dag omkring 
samarbejdet på skolen, der er faldet. Skoleleder har besluttet en to-
deling af skolen. I MED arbejdes der med materialet ”Stærkere 
sammen”.  
Ledelsen er opmærksom på personaler på mellemtrin – det er en 
omorganisering af hele skolen. 
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1. Nødundervisning 
- Status fra skolen 
- Status fra forældre 

Forældre:  
Ros til personalet. De gør det godt, der er lagt planer og en struktur 
børnene kan finde ud af. Opmærksomhed på de små fag og 
sprogfagene. Det virker til at tingene nu bare kører. Godt med 
meldinger til forældrene om hvordan det går med deres børns 
undervisning. Opmærksomhed på at få sendt børnene ud til 
anderledes aktiviteter og bevægelse. Forslag om projektdage, hvor 
det f.eks. er en skærmfrie dage per uge, hvor man har de små 
(praktiske) fag, gerne flere fag/tværfagligt.  
Tænke i hele skoledagen – at klubben måske er mere skærmfri.   
 
 
 

 

2. Forslag til ny dagsordenskabelon    

Lærerkommentar: Kolonne til bilag der er per punkt 

Vi prøver med ny skabelon frem til sommerferien – evalueres på sidste møde inden ferien.  

 

3. Beslutning om hvilket 
princip er næste, 
skolebestyrelsen skal se 
på 
-  

Skolen er i gang med ordensregler. Blev skubbet pga. corona, men er 

på vej.  

Årshjul skal præsenteres på næste møde.  

Princip for organisering af skoledagen – og timefordelingsplanen. 

4. Økonomiske tiltag i 
forhold til skolens 
fysiske rammer 

Der er indkøbt scene, lys og lyd. Gulvene på den lange gang repareres. 
Nyt lys og gardiner i gamle gymnastiksal. 
Der er lavet ny administration på skolen. 

  
  

Eventuelt  
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Sødalskolen den:  25.01.2021 
 

 

    

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:  25.01.2021

