
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: 19. maj 2021 
 

Referent: ML Ordstyrer: HSH 
 

Tid: 17.00 – 19.30 Sted: TEAMS 

 

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:       

 

 Emne Formål Proces Tid Evt. Bilag 

1 Evaluering af 
skolebestyrelsesarbejdet i 
dette skoleår: 

- Internat 

- Corona 
- Arbejdet med principper 
- Ordensregler 
- Andre  

Sikre vores erfaring medfører, vi i det 
kommende skoleår fortsat udvikler 
arbejdet i skolebestyrelsen 

Vi tager en overskrift ad gangen: 
1. hvad husker du 

2. hvad skal vi tage med 

30 Bilag 1 

 Referat: 
Internat: Arbejdede meget flittigt og nåede meget. Supergodt at få tid til at 
forstå hvad principper er og få nogen læsevenlige principper. Meget intenst 
– jo længere tid vi var sammen og lærte hinanden at kende – fedt med 
mange timers arbejde omkring hvert emne. Dejligt når vi taler om 

Aftaler:   
  
 



kerneopgaven omkring børnene - der er der gnist hos medlemmerne af 
skolebestyrelsen. Godt tæt program og styring. Godt at komme i dybden.  
Corona: Vores skole har håndteret det fint og vi har talt sammen og der har 
været plads til spørgsmål. Var svært da Gellerup sogn lukkede – det var 
svært at vi skulle lukke, mens andre skoler havde mange smittetilfælde. 
Undgå nedlukning fremadrettet. Har været svært med undervisning 
hjemme. Information okay god fra skolens side af - forældre er blevet godt 
oplyst. Gået godt – har været smittetilfælde men skolen har reageret 
hurtigt. Forskellige oplevelser i de forskellige nedlukninger - som har været 
positiv. Lidt forskellige oplevelser af rammerne for nedlukning.  
Principper: Lært mange nye begreber, spændende arbejde og tager meget 

tid.  Har været svært at starte på - er svært at få implementeret – hvordan 

får viden ud til forældre, hvordan kommer de ud på skolen og leve rent 

praktisk? Måske mere information om hvordan lærerne arbejder med 

principperne? Oplevelse af stadig dårligt sprog etc. Godt at arbejde med 

ordensreglerne sammen med SB. Elevrådsrepræsentanter kunne fint være 

med her også. Godt med refleksioner og at vi har været omkring tingene 

flere gang, så det hele tiden blev kvalificeret. 

Andet: Har manglet lidt at få delt SB’s arbejde med øvrige forældre på 
skolen. Måske mere aktiv på Facebook? Skal starte med at principper er 
tilgængelige på hjemmesiden. Glæder os til at mødes fysisk. Hvordan får vi 
gang i forældrerådene igen efter corona – med de sociale aktiviteter. Aula – 
kan SB’s medlemmer sende til all forældrene (måske noget med adgange?)? 
Nu kan der føres tilsyn (se skolens handleplaner) ift. at få fulgt op på 
principperne (huske i nye årshjul). Støtte op om at forældrerådene kommer 
godt i gang - måske en fælles drøftelse. 

2 Kalender for kommende 
skoleår 

-  

Få lagt møder ind for kommende skoleår En drøftelse af, hvilket tidspunkt og eventuel dag, 
vil være optimal for fuld deltagelse ved møderne? 

15  

 Referat: 
Gerne senere på dagen. Måske kortere møde - 2 timer? Maden fra start af 
inden mødet.  
Fungeret fint med månedlige møder.  
Forslag om kombi-version mellem virtuelle korte møder (senere på aftenen) 
og længere fysiske møder 
Intet møde i december 
Huske skolens arrangementer ift. Skolebestyrelses 
Gerne senere møder 17.30 - 18.00 

Aftaler: 
KJ og Heidi kigger videre på det  



3 Godkendelse af ordensregler 
- Ordensregler har 

været igennem en 

proces, hvor 
medarbejdere af flere 

omgange og elever 
er inddraget.  

At skolebestyrelsen godkender de 
endelige ordensregler. 

Alle får tid til at genlæse ordensreglerne og kan 
herefter tilkendegive, om de kan godkendes. 

5 Bilag 2 

 Referat: 
God opførsel - måske være noget med at vise hensyn 
 

Aftaler:   
Revideret version sendes ud til godkendelse 

 
4 

Ved ansættelser: 
Skolebestyrelsens opgave ved 
ansættelser af pædagogisk 
personale: 
 

At skolebestyrelsen får skrevet ind i 
skolens procedure herfor, hvad deres 
rolle vil være. 

Aftaler: 25 Bilag 3 
Linket i bilaget er 
vejledning til 
skolebestyrelsen 

 Referat: 
Er det invitation eller er det en skal opgave? 
Hvor tæt må man være på ansættelsen - ens eget barns klasse f.eks.? 
 
Heidi kan efter 16 på onsdag 
 
Måske kollega med? 
 
 
 
 

Aftaler: 
Skolebestyrelsen informeres ved jobopslag, jf. kommunens anbefaling: 
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/r/sites/IntranetDocumentSite/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1dfa1793-96f7-

41bd-8c3f-f86519f72bf7%7D&action=view&wdparaid=5D87581C&cid=3b848ef2-bc34-457f-b1f1-bbc916bab2fb 

SB inviteres – og repræsentant kommer hvis muligt.  
 
 
 

5 Input til skolebestyrelsens 
beretning 

At få indrammet overskrifter, stikord og 
gerne få begyndt beretningen. Herefter 
aftale om, hvordan den skrives endelig 
færdig. 

 30  

 Referat: 
Se punkt 1  
Ledelsen har hele skoleåret brugt SB som sparringspartner og har været 
gode til at få SB’s stemmer ind i skolens hverdag.  
 
 

Aftaler: 
 

6 Nyt fra: 
Formand: 
Årsmøde Skole og forældre 

  15  

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/r/sites/IntranetDocumentSite/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1dfa1793-96f7-41bd-8c3f-f86519f72bf7%7D&action=view&wdparaid=5D87581C&cid=3b848ef2-bc34-457f-b1f1-bbc916bab2fb
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/r/sites/IntranetDocumentSite/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1dfa1793-96f7-41bd-8c3f-f86519f72bf7%7D&action=view&wdparaid=5D87581C&cid=3b848ef2-bc34-457f-b1f1-bbc916bab2fb


Skoleleder: 
SFO: 
Undervisning: 
Personale: 
Elevråd: 

 Referat: 
Elevråd: Godt at være tilbage på skolen og få noget mere undervisning. 9. 
klasse har haft skriftlige prøver og projektopgaver og har trukket dansk 
mundtligt. Ture for alle klasser for ekstra penge givet til elevrådet inden 
sommerferien. 3 steder er valgt i Aarhus – der tages billeder klassevis og 
sendes til Karen, som udgiver dem. 
Personale:  
Dejligt at få ægte børn ind på skolen – nemmere at få føling med børnene. 
Der er stadig så lærere i klassen som muligt, det forsøges at dække alle 
fagene, så godt som muligt.  
Undervisning: Jobopslag ude på matematik udskoling 
SFO: Ekstra midler tilført til coronavikar - der er allerede brugt 100.000 - så 
en kæmpe hjælp til økonomien. Kirsten er holdt og Charlotte ansættes. En 
vikar er sygemeldt, studerende og Mathias holder. Nye folk er ved at blive 
kørt ind. Klasseopdelt stadig og dette gøres frem til sommerferien. 
Skoleleder:  
Ny dagtilbudsleder – Merete stopper 1. august. Med det nye kontor “bor” 
dagtilbudsleder ved siden af skoleledelsen. Der demonstrationer i Gellerup 
angående Palæstinakonflikten. Skolen er neutral, hvis noget “drypper” ned 
hos os, tages dette som enkeltsager. Lærere har opmærksomhed på det 
rundt i klasserne. 
Formand:  
Skole og forældre holder årsmøde - hen over en hel weekend – på Nyborg 
Strand den 19-20. november 2021. Må sendes to delegerede. 2500 for 
enkeltværelse - har skolen råd? Ville være godt at sende repræsentant(er).  
 
 

Aftaler: 

7 Eventuel   10  

 Hvordan blev hilsenen fra SB modtaget? Godt virkede godt at der også var 
skrevet til TAP og hele vejen rundt. Godt at SB skulle “tvinges” til at 
adressere hele skolen. Godt modtaget hos pædagoger og lærere.  

 



Læringssamtalen - gik den godt? Det var en god læringssamtale, men at der 
til sidst pludselig skulle laves aftaler - så vi skrev efterfølgende brev til 
Susanne.  
Var det kvalificerende at det var omkring SB? Ja det var det og SB kommer 
med ind over senere i processen også. 
Synlighed omkring MOV og Cool Kids f.eks. overfor forældrene 
Forslag om puder til elevstole 
Skolevejen – Louisevej: Ønsker om at chikaner fjernes. Få en streget op på 
skolens parkeringsplads og få et bumb. Desuden snak om bom ved indkørsel 
til daginstitutioner. Forslag om etablering af gå-bus ordninger.  
 
Næste møde flyttes til 14. juni i stedet for den 21. juni.  
 

 


