
S K O L E B E S T Y R E L S E   S Ø D A L S K O L E N 
 

 

Dato:22.04.2021 
 

Referent: Ordstyrer: 
 

Tid: 17.00 - 19.30 Sted: 

 

Forældrerepræsentanter: 
 
Heidi Sloth Hingelberg (HSH) 
Majbrith R. F.  Christensen (MAR) 
Mona Youssef Fahd (MOF) 
Abdi Asis Yusuf Bare (HAN) 
Nesar Ahmad Wadir (NEW) 
Ihssane Bokada (IBO) 
Fatima Taha (FAT) 
Hanan -  
 

Medarbejderrepræsentanter/Suppleanter: 
 
Christina Rieks-Petersen (Lærer) (CR) 
Judy Mikkelsen (Pædagog) (JUM) 
 

Elevråd: 
 
Mads Stubkjær Madsen 
Noura Siam 

Ledelse: 
 
Karen Henriette Jessen (Skoleleder) (KJ) 
Mikkel Holm (Pædagogisk leder) (ML) 
Lars Nielsson (Pæd. Leder SFO) (LAN) 

 

Fraværende: Hanan 
Nesar 

Christina Rieks 
Judy 

 Mads 
Noura 

  

 

 Emne Formål Proces Tid Evt. Bilag 

1 Læringssamtalen Bestyrelsen og elevrådet giver input til 
læringssamtalen ud fra ledelsens valg af 
fokus. 

Ledelsen præsenterer data samt 
perspektiver på fokus- området 
Skolebestyrelsen stiller spørgsmål. 
Skolebestyrelsen laver kort udtalelse, 
som ledelsen bringer ind i 
læringssamtalen, som en del af data. 

  

 Referat: 
Karen præsenterede fraværsdata, som bliver omdrejningspunkt ved den 
kommende kvalitetssamtale (læringssamtale), samt materiale som Palle lavede i 6. 
og 8. klasse i skoleåret 2018/2019. 

Aftaler:  Følgende udtalelse fra SB: 
Forældrene ser med stor bekymring på de høje fraværstal som der blev 
fremlagt. SB ser gerne der arbejdes med forskellige tiltag for at nedbringe 
fraværet og arbejde med en eventuel dårlig kultur.  SB ser gerne at ledelsen 



Komme for sent og lukke døren blev drøftet 
 

bruger tid på til lærings-samtalen, at finde gennemtænkte løsninger der skal 
prøves af, herunder hvordan personalet håndterer fraværet.  
 

2 Udmøntning af statslige og 
kommunale midler/som følge af 
Corona 

De statslige midler på 48790 skal bruges på 
fagligt løft til 9. klasse. Dette er vi som 
tidligere orienteret i gang med. 
Karen har holdt møde med Mads omkring 
midler til elevrådet, hvor beløbet er 6267. 
Alle statslige midler skal bruges i dette 
skoleår. De kommunale midler skal bruges i 
det kommende skoleår. Deres formål er at 
blive brugt til lærings – og trivselsindsatser. 
Skolebestyrelse, elevråd og SFO-råd skal 
inddrages.  
Der er tale om hele skolen: 81 310 kr. 
DSA 2800 kr. / SFO 16110 kr. 

   

 Referat: 
Karen orienterede – det er svært at bruge pengene lige nu pga. nedlukningen. 
Opfordring fra SB til at købe individuelle forløb ind, evt. fra Mentor Danmark eller 
Red Barnet. Ung i Aarhus kunne måske købes ind?  
Midlerne til næste skoleår skal SB høres om.  
 

Aftaler: 
ML undersøger dette sammen med lærerne og Ung i Aarhus omkring der kan 
købes støtte ind til enkelt elever. 
Næste skoleårs midler: Pengene skal gå til fællesskabende aktiviteter – skal 
vurderes i fællesskab med lærerne og pædagogerne. 
SFO pengene - pædagoger spørges og forældrerådet her skal spørges 

3 Skal der vælges en næstformand Få svar på Heidis oplæg ved sidste møde 
omkring at få en stedfortræder ved 
formandens fravær 
 

   

 Referat: 
Heidi er genvalgt som formand. Fatima er valgt til næstformand. 
 

Aftaler: 

4 Kommende skoleår herunder 
personalesituationen 
 

Undervisning/ML 
Fritid/ LAN 
Brev til forældre, blandt andet todeling /KJ 
 

Orientering  Bilag 1 

 Referat: 
Mikkel orienterede, mangler en lærer i matematik udskoling. Afventer 
omplaceringsmøde i kommunen. Er et stykke henne i processen og er godt på vej. 
Det ser fornuftigt ud.  

Aftaler: 



Lars orienterede omkring SFO – samme personale, men ny struktur. Corona 
presser men vi møder stadig god forældreopbakning, trods pressede forældre. 
Dokument til forældre omkring 2-deling blev præsenteret og kvalificeret. 
 

5 Handleplan for skolens APV En orientering omkring, hvilke indsatser der 
er sat i gang på foranledning af APV/social 
kapital. 

 

KJ præsenterer 

- 2 deling 

- uddannelse 

SB stiller spørgsmål 
 

 Bilag 2 

 Referat: 
Karen orienterede omkring en rød APV fra efteråret. Ledelsen har udarbejdet en 
handleplan efter en ekstern audit på skolen, som blev forevist SB.  
 
 

Aftaler: 
SB mener det er vigtigt at formidle tingene overfor den store forældreflok. 
Synes der var gode intentioner i oplægget 

6 Kommende 0. klasser Hvad arrangerer skolen under disse vilkår? LAN og KJ fortæller om planerne  Bilag 3 

 Referat: 
Der er brev til kommende 0. klasser. 11. maj er der rundvisning for kommende 
forældre på skolen. Opbakning fra SB til dette – husk eleverne fra Svaneparken. 
 
Drøftet omkring sent ankomne regninger for specialbørn - opbakning til klage 
omkring økonomien i det fra SB. Fejl fra forvaltning i visitering af nye elever fra 
Svaneparken til nabo skole i stedet for til os – SB  
 
 
 

Aftaler: 

7 Eventuel     

 -Huske at der stadig skal være et fællesmøde med SFO-bestyrelse 
Vi kommer ikke til at åbne før efter store bededagsferien 
Mona: der arbejdes på at få smittetallene ned i Gellerupområdet. Situationen er 
træls og der er en opmærksomhed på at det går ud over Sødalskolen også. Det er 
tungt, da resten af samfundet er ved at åbne op igen. 
Lars: det er en træls nedlukning lige nu, der går ud over vores sårbare børn og 
unge. 
SB: Vi skal huske personalet – lave ting for dem, prioritere sociale arrangementer 
både virtuelt og fysisk. Der skrives et brev til pædagogisk personale fra SB. Ledelse 
finder noget at sende med.  
 

 



 


