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Skolebestyrelsesmøde nr. 3 
 

Dato 19.10.2020, kl. 17.00-19.00 

Sted Skolen, Aulaen 

Deltagere Forældrerepræsentanter: 
Heidi Sloth Hingelberg (HSH) 
 

Majbrith Rosendal Frøsig Christensen                        ( MAR) 

Mona Youssef Fahd                                                        (MOF) (fraværende) 

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                                                                                (fraværende) 
Elias  
 
Skoleledelse: 
Karen Henriette Jessen (Skoleleder) (KJ) 
Mikkel Holm (Pædagogisk leder)                               (ML) (fraværende) 
Lars Nielsson (Pædagogisk leder af SFO) (LAN) 
 

Afbud Mikkel Holm 

Inviteret  

Ordstyrer Heidi 

Referent LAN 
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A. Kommentarer til referat fra 
sidste 
skolebestyrelsesmøde 

 

•  
 

B. Godkendelse af dagsorden 
 

 

C. Korte meddeler – flyttes til 
sidste punkt 

 

Skolebestyrelsesformand: 

• Der er en henvendelse fra forældre omkring muligheden for at 
tilbyde musikundervisning på skolen i fritiden. Og forslag til at 
tilbyde Digital dannelse/Etik til forældre og børn. Punkterne 
skal tages på til næste SB-møde. Hvad gør skolen nu, skal 
fremlægges næste gang. 

Elevråd: 

• Mobilpolitik, Elevrådet laver et udkast, som bliver sendt til 
medarbejdere, og vil blive fremlagt til kommende SB-møde. 

Medarbejdere: 
- Motionsdag gik godt, på trods af Covid-19. 
-  

 
Skoleleder: 
 
Samarbejdet mellem Engdalskolen og Sødalskolen 
Økonomi – orientering herunder midler som bruges til forbedringer på 
skolen 
 
 
SFO leder: 
Det går rigtig godt, på trods af Covid-19. Der tilbydes et flot fritidstilbud, 
der er ikke et fald i medlemmer. 
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Dagens punkter 
 

1. Opsamling på principper 
- Understøttende 

undervisning 
- Samarbejde skole  

og hjem 
- Underretning om 

elevens udbytte af 
undervisning. 

Tidsramme: 17.15 – 18.00 
Arbejdsformen for hvert enkelt princip: 
Alle sidder alene i fem minutter og læser princippet igennem og laver 
egne noter 
Vi har en fælles kort gennemgang på ti minutter, hvor noter deles i 
plenum 
Referat:  
Understøttende undervisning; Majbritt laver en ”brush up ”.  
Skole-hjem-samarbejde; Majbritt laver lige en ”brush-up”. 
Princip for orientering/underretning af hjemmet…; Majbritt laver en 
”brush-up”.  

2. Årshjul  
Med udgangspunkt i 
materiale fra møde med 
Skole og forældre 
Findes i oplæg Hans 
Sloth 

Tidsramme: 18.00 – 18.30 
Formand og Skoleleder følger op på dette punkt. Dette vil præsenteres 
på kommende SB-møde. 

3. Genbesøg værdier 

- Enkelte 

kommentarer 

ledelsen skal have 

med 

Tidsramme: 18.30 – 18.45 
Samme arbejdsform som under principper 
Der er fem minutter til selv af genbesøge og lave noter 
Ti minutter til i plenum at fremlægge sine noter. 
 
Referat: Der tages stilling til dette, efter at skolens arbejde med 
Strategi- og visionshuset er færdigt. 
 

 

4. Strategi – og visionshus 
- Et genbesøg og 

sidste kommentarer 
ledelsen skal have 
med 

Tidsramme: 18.45 – 19.00: 

Samme form som ovenfor 

I vil blive præsenteret for materialet ved mødet. 

 

Referat: Drøftelse og rettelser blev givet. Karen noterede. 

5. Evt.  

6. Kort kommunikation ud 
til forældre 
 

Tidsramme: 19.15 – 19.30 
 

Punkter til kommende møder: 
Vi skal arbejde med 
ordensregler. Det har tidligere 
været på og skulle forinden forbi 
MED. Grundet Corona nåede vi 
det ikke i sidste skoleår. 
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Sødalskolen den:  19.10.2020 
 

 

    

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:  19.10.2020

