
 
   

Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 21. aug. 2018, kl. 15:45-17.00 - Senatet 
 
Deltagere: Anette, Frank, Rani, Martin, Inga, Fahim, Aasim og Demet  
Afbud: Michelle, Mohammed, Mona + Amin (elevrådsrep.) 
Ref.: MBE 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  
V/alle  

Godkendt. 
 

2. Nyt fra skolen og orienteringspunkter 
v/alle 

1. Skoleopstart – status v/Martin og 
Rani – Generel orientering: 

a. Byggerier  
b. Elevtal skoleopstart: 349 
c. Medarbejdere: 60 (4 nye lærere)  
d. Food Factory (incl. 5.-7. elever i 

madproduktionen – tjek linket:  
http://www.vibysyd.dk/food-factory-nyt-
fra-soendervangskolen/ 
e. Skolekalender 2018-2019: 

- Den 3/10-2018 kl. 17:00-19:30:  
Storforældremøde 
- Den 7/2-2019 kl. 17:30-20:00: 

Skolefest 
f. Eksamensresultater 2018: 

UVM program fagligt elevløft – 
forventet pengepræmie på 1.3 mio kr. 
(Succesmål for Læring) 

g. APV 2018  
h. Kommunale besparelser 

offentliggøres 22/8-18, sendes i 
høring frem til 12/9-18, der indkaldes 
evt. til et ekstra SB møde hvis behov 
ift. udfærdigelse af høringssvar 

i. Aftale om udsatte boligområder  
j. Skolebestyrelsens dag d. 19. sept. 

Demet, Aasim og Inga deltager. Rani sørger 
for tilmelding (invitationen fra Rådmanden 
vedlægges referatet).  

k. Evt.  

3. Skolebestyrelsen arbejde og – opgaver 
v/nuværende formand, Demet Altan 

Formanden (Demet) fortæller om sit 
mangeårige arbejde som forældre-
repræsentant og formand for 
skolebestyrelsen på Søndervangskolen. Hun 
giver udtryk for, at det et spændende og 
givende arbejde, hvor hun som forældre har 

http://www.vibysyd.dk/food-factory-nyt-fra-soendervangskolen/
http://www.vibysyd.dk/food-factory-nyt-fra-soendervangskolen/


 
   

haft stor indflydelse på mange vigtige forhold 
ift. skolens hverdag - og giver eksempler 
herpå.  
På ”Skole og Forældres” hjemmeside kan alle 
læse meget mere om arbejdet i 
Skolebestyrelsen - Tjek linket  
http://skole-foraeldre.dk/ 

4. Konstituering af ny Skolebestyrelse 
v/nuværende formand, Demet Altan 

Valg formand og næstformand. 
Enstemmigt valgt er: (Nuv. formand) Demet. 
Næstformand er: Inga. 

5. Elevfravær – drøftelse 
v/Rani 

Ift. elevfravær ligger Søndervangskolen ca. på 
kommunegennemsnit, men der er stor 
forskel eleverne og klassetrinnene imellem 
ift. hvor højt fraværet er, særligt hos de 
yngste elever er fraværet for højt.  
 
Hvordan kan vi som skolebestyrelsen arbejde 
på at få nedbragt elevfraværet? 

- Forslag: Vi skal benytte de 4 årlige 
Elev Reviews til også at tale om 
fravær, hvis behov – dvs. allerede fra 
ER1, der afholdes i sept.  

Flere gode forslag nævnes, punktet tages op 
til yderligere drøftelse på næste SB-møde.  

6. Anti-mobbestrategi – drøftelse (bilag 
vedlagt) 

v/Rani  
 

Inden ferien fik den tidligere Skolebestyrelse 
tilsendt udkast til skolens anti-
mobbestrategi, den blev vedtaget uden 
yderligere bemærkninger.  
Den nye bestyrelse får nu også mulighed for 
en drøftelse, inden endelig vedtagelse for 
skoleåret 2018-2019. Herefter behandles 
anti-mobbestrategien i bestyrelsen 1 gang 
årligt.  
UDSÆTTES. 

7. Skolebestyrelsens politikker, principper 
og retningslinjer – drøftelse (bilag 
vedlagt) 

Inden ferien fik den tidligere Skolebestyrelse 
tilsendt udkast bilag til div. politikker, 
principper og retningslinjer, der blev 
vedtaget uden yderligere bemærkninger. 
Den nye bestyrelse får nu også mulighed for 
en drøftelse inden endelig vedtagelse for 
skoleåret 2018-2019. Herefter behandles 
bilaget i bestyrelsen 1 gang årligt. 
UDSÆTTES. 

8. Evt. Inga: 

http://skole-foraeldre.dk/


 
   

- Som ny forældre har hun et ønske 
omkring klarere kommunikation forud 
for skoleopstart. Et forældrebrev til 
alle klasser, hvor nyt skoleskema, de 
lærere/pædagoger og hvilket lokale 
man skal gå hen første skoledag 

- Forslag: Kan morgenmadsordningen 
evt. flyttes til forhallen? 

9. Kommende punkter - De udsatte punkter fra mødet d.d.  

- Brug af mobil telefon i skoletiden 

- Politik for netetik & dannelse på 
Søndervangskolen  

- Karakterfrie klasser 

- Røgfri skoletid  

 


